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“ДЕТСКИ КЪТ ЗА РАЗВИТИЕ” – МЯСТО В КОЕТО ДА СИ 
РАЗЛИЧЕН НЕ Е НЕДОСТАТЪК, 

А ПРЕДИМСТВО И ВЪЗМОЖНОСТ 

“Детски кът за развитие – Център за психологическа подкрепа за деца 
и семейства” – По същество това е иновативана , интегрирана здравно-соци-
ална услуга, която е насочена към деца с проблеми в психичното развитие и 
техните семейства. Услугата стартира на 01.07.2009 г. и е уникална за стра-
ната. Тя се предоставя от мултидисциплинарен екип, специалисти в областта 
на детската психиатрия и психология, психотерапията, клиничната социална 
работа, социалната рехабилитация и интеграция на деца и юноши с психич-
ни проблеми. Нейни потребители са както деца и родители от общността, 
така и деца отглеждани в специализирани институции. 

Възникването на тази услуга е пряко свързано с “уроците” от затваряне-
то на ДДМУИ “Света Петка” в село Могилино. Работата по комплексните 
оценки на 67-те деца и младежи настанени там показа, че зад диагнозата 
“умствено изоставане” най-често стоят прояви на тежко психично страда-
ние, които са неразпознати и неадресирани. Все още грижата за децата с 
психично страдание е разделена между социалната и здравна системи и по 
този начин често некоординирана и недостатъчно ефективна. Липсват интег-
рирани здравно-социални услуги в областта на психичното здраве за деца. 
“Детето с психично увреждане” може да адресира затрудненията си или към 
системата на здравеопазването, където може да получи медицинска диагноза 
и медикаментозно лечение или към системата на социалните услуги, където 
липсва достатъчен клиничен опит за разбиране на естеството на проблемно-
то поведение. Както системата на здравеопазване, така и системата на соци-
алните услуги са насочени главно към децата с психични проблеми и често 
родителите остават в страни от терапевтичния процес. 

Всичко това ни накара да обединим своите усилия в постигането на по-ви-
сока чувствителност, толерантност и обединяване от страна на институциите 
и цялото общество в грижата за децата и юношите с психични проблеми и 
техните семейства. Резултатът – едно ново място в което да си различен не е 
недостатък, а предимство и възможност . 

В периода 07.2009г. – 07.2010 г. УНИЦЕФ организира кампанията “Неви-
димите деца”, със средствата от която финансира работата на “Детски кът за 
развитие” на територията на Община Русе.
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През този период Сдружение “Дете и пространство” предостави терапев-
тични грижи на 140 деца/юноши и родители както от общността, така и от 
специализираните институции на територията на Община Русе.

През 2010 г. Сдружение “Дете и пространство” в партньорство с Община 
Русе, Фондация „Фамилна зона“ и Център за психично здраве Русе разрабо-
ти проект за разширяване на дейността на “Детски кът за развитие” – Център 
за психологическа подкрепа за деца и семейства – реализиран както на те-
риторията на Русенска, така и на територията на Варненска област. Предос-
тавянето на услугата в рамките на проект BG051PO001-5.2.06-0038-C0001, 
финансиран по Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси”, по 
схема за безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-5.2.06 „Социални ус-
луги за социално включване”, стартира на 05.01.2011 г. Към 01.12.2011 на 
територията на Русе, услугата се предоставя на 93-ма потребители , а на те-
риторията на Община Варна на 69 потребители. От стартирането на услугата 
на 01.07.2009 г до момента са предоставени терапевтични грижи на 303 по-
требители. С оглед устойчивостта на тази иновативна услуга, тя е включена 
в стратегията за развитие на социалните услуги в Област Русе и са направени 
постъпки да бъде разкрита като държавно делегирана дейност от 2012 г. 

С Решение на шестдесет и първото заседание на ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 
– РУСЕ, проведено на 14 юли 2011 г. се даде съгласие Община Русе да раз-
крие социална услуга „Дневен център за деца с увреждания” – Детски кът 
за развитие – център за психологическа подкрепа за деца и семейства, като 
делегирана държавна дейност, считано от 01.01.2012 г. 

Материалите, които са включени в този сборник са част от пътя, който 
изминахме, те бяха представени на организирания, в рамките на проекта се-
минар на тема: „Как разпознаваме , посрещаме и работим със страданието на 
детето” – Представяне на добри практики в сферата на здравно-социалните 
услуги в страните от ЕС и в рамките на обучителната програма “Детето и 
неговите симптоми” организирана от “Сдружение Дете и пространство” в 
партньорство с Група на Фройдиско поле в България и Медико-педагоги-
чески институт „Куртил” – Белгия и на провелия се в София, II Колоквиум- 
Жак Лакан, организиран от Фройдиско поле и Група на Фройдиско поле в 
България. 

Ана Анчева
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ГЛАВА I

МЕТОДИКА 
ЗА ИНТЕГРИРАНА ЗДРАВНО-СОЦИАЛНА УСЛУГА 

“ДЕТСКИ КЪТ ЗА РАЗВИТИЕ” - ЦЕНТЪР ЗА 
ПСИХОЛОГИЧЕСКА ПОДКРЕПА ЗА ДЕЦА И СЕМЕЙСТВА

ЦЕЛИ НА МЕТОДИКАТА

Нуждата от интегрирана здравно-социална услуга „ДЕТСКИ КЪТ ЗА РАЗ-
ВИТИЕ” – Център за психологическа подкрепа за деца и семейства, се бази-
ра на схващането, че основна грижа на обществото трябва да бъде запазване 
на достойнството и осигуряване във възможно най-висока степен качеството 
на живот за всички отделни негови членове. 

Основополагаща е идеята, че за детското психично здраве са необходими 
не само лечебни мерки, които да овладяват клиничните симптоми, но и целе-
насочени усилия за пълноценна социална адаптация на детето и юношата с 
психичен проблем и за неговото семейство. Подобен подход е разпространен 
в редица страни в ЕС. Той е неразработен в България, където грижата е раз-
делена между социалната и здравната системи и поради това често е недос-
татъчно координирана и ефективна.

Здравно-социалната услуга „ДЕТСКИ КЪТ ЗА РАЗВИТИЕ” – Център за 
психологическа подкрепа за деца и семейства е предназначена за деца и юно-
ши с проблеми в психичното развитие, застрашени от социално изключване 
и за техните семейства.

Методиката има за цел да оптимизира и повиши качеството на системата 
от социални услуги чрез:
  Регламентиране формирането на мултидисциплинарен екип, включващ 

специалисти с клиничен опит и квалификация в областите на детско-
юношеската психиатрия, клиничната психология, психологията на раз-
витието, клиничната социална работа и психотерапията. 

	 Осигуряване едновременното посрещане на здравните и социални по-
требности на потребителите.

  Устойчиво развитие и мултиплициране на модел за интегрирана здрав-
но-социална услуга, базирана в общността. 
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 Изследване на възможностите за промени в законодателството по отно-
шение на грижата за деца и юноши с проблеми в психичното развитие.

В настоящата методика се дефинират основни принципи и подходи при 
определяне на изисквания за предоставяне на интегрирана здравно-социална 
услуга – “ДЕТСКИ КЪТ ЗА РАЗВИТИЕ” – ЦЕНТЪР ЗА ПСИХОЛОГИЧЕ-
СКА ПОДКРЕПА ЗА ДЕЦА И СЕМЕЙСТВА (ДКР – ЦППДС) 

Разработена e в съответствие с изискванията на ЗЗД, ЗСП и Правилниците 
за прилагането им, както и на Наредбата за критерии и стандарти за социал-
ни услуги за деца.

Методиката въвежда оптимални изисквания за функциониране на услуга-
та ДКР – ЦППДС, които гарантират изпълнението на национални и между-
народни стратегически документи, закони, наредби, правилници и указания, 
защитаващи правата на детето и семейството в Република България.

Освен това, тя определя задължителния минимум от услуги и дейности, 
които трябва да бъдат осигурени в ДКР – ЦППДС, като в същото време зада-
ва изисквания за качество на услугата, процедури и персонал.

РАЗДЕЛ I 
СЪЩНОСТ НА УСЛУГАТА 

1. ОПРЕДЕЛЕНИЕ
“ДЕТСКИ КЪТ ЗА РАЗВИТИЕ” – ЦЕНТЪР ЗА ПСИХОЛОГИЧЕСКА 

ПОДКРЕПА ЗА ДЕЦА И СЕМЕЙСТВА (ДКР – ЦППДС) е интегрирана 
здравно-социална услуга за деца и юноши с проблеми в психичното развитие 
и/или симптоми на психично страдание, застрашени от социално изключва-
не, и техните семейства, която е базирана в общността и се осъществява от 
мултидисциплинарен екип под ръковоството на детски психиатър.

2. ЦЕЛ
Основната цел на “ДЕТСКИ КЪТ ЗА РАЗВИТИЕ” – ЦЕНТЪР ЗА ПСИ-

ХОЛОГИЧЕСКА ПОДКРЕПА ЗА ДЕЦА И СЕМЕЙСТВА е да подобри ка-
чеството на живот на децата/юношите в семейната и социалната среда като 
предостави терапевтични грижи, които да отговарят на техните потребности 
и да са достъпни за всяко дете/юноша с проблем в психичното развитие и/
или симптом на психично страдание и неговото семейство.
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В ДКР – ЦППДС децата и юношите с психични проблеми могат да по-
лучат индивидуално подходящи грижи, които да подпомогнат оптималното 
развитие на способностите им и включването им в социалния живот (учене/
игра, социални връзки). Предоставяната подкрепа за родителите спомага за 
намаляване на чувството им за изолация от обществото, помага им да станат 
по-сигурни и способни да отглеждат дете с психично увреждане. Услугата 
позволява на деца, отглеждани в институции и на деца и семейства в не-
равностойно положение да получат безплатно специализирана терапевтична 
помощ и психологична подкрепа, която иначе би била недостъпна за тях.

ЗАДАЧИ 

  Да се осигури професионална и квалифицирана помощ на деца и юно-
ши с проблеми в психичното развитие и симптоми на психично страда-
ние, ползващи социални услуги, предоставяни в ДКР;

  Да се намали негативното влияние на психично-здравните проблеми 
върху социалната адаптация на децата и юношите;

  Да се предостави професионална и квалифицирана помощ на родите-
лите на децата и юношите с проблеми в психичното развитие;

  Да се осъществи връзка между системите на здравеопазване и социал-
ни услуги в полето на детското душевно здраве

3. ЦЕЛЕВИ ГРУПИ
Целевата група на ДКР – ЦППДС са децата и юношите с проблеми в пси-

хичното развитие и техните семейства, които са една от най-рисковите групи, 
застрашени от социално изключване в българското общество. ДКР – ЦППДС 
е нова за страната интегрирана услуга, която отговаря комплексно на здрав-
ните и социални аспекти на специфичните потребности на целевата група 
и е свързващо звено между социалната и здравна системи по отношение на 
децата и юношите с проблеми в психичното развитие и техните семейства.

Ползвателите на услугата ДКР – ЦППДС са:
  Деца и юноши (до 18 години) с проблеми в психичното развитие и 

симптоми на психично страдание от общността;
  Деца и юноши (до 18 години) с проблеми в психичното развитие и 

симптоми на психично страдание от специализираните институции;
  Родители на деца и юноши с проблеми в психичното развитие и симп-

томи на психично страдание.
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4. КАПАЦИТЕТ НА ДКР – ЦППДС
Капацитетът се определя и одобрява от Общински съвет. Определянето на 

капацитета на ДКР – ЦППДС се извършва след предварително проучване и 
анализ на актуалната ситуация в областта/общината и дефиниране потребно-
стите от социални услуги. 

„Капацитет” е средно месечния брой на клиентите получили различни ус-
луги в ДКР – ЦППДС. 

„Капацитет”, „брой направления” и „брой случаи” са величини с различ-
ни характеристики и с различен обем, тъй като при работата по случай освен 
с детето/юношата винаги се работи и с членове на разширеното семейство и 
хора от близкото обкръжение. 

Всичко това се има предвид при определяне капацитета на ДКР – ЦППДС, 
както и при изготвяне на справки и информация. 

5. ПРИНЦИПИ И ЦЕННОСТИ 
ДКР – ЦППДС функционира при спазване на следните принципи:

	 Гарантиране на най-добрия интерес на детето, съгласно Конвенцията 
на ООН за правата на детето;

	 Зачитане на достойнството и личността на детето;
	 Уважение към личната история и етническата и културна идентичност 

на детето;
	 Предоставяне на възможности за пълноценно развитие потенциала на 

децата, съобразно техните потребности и възможности;
	 Подпомагане на детето за вписването му в социалната среда;
	 Спазване правото на детето на свобода и изразяване на мнение;
	 Информиране и насочване към други социални услуги в общността, 

способстващи за пълноценното развитие на потенциала на децата, съо-
бразно техните потребности и възможности;

	 Предоставяне на услуги, които да подкрепят семействата на децата в 
риск с цел спазване на основния принцип, че всяко дете следва да се 
отглежда в семейна среда; повишаване на родителския капацитет, на-
сърчаване на отговорното родителстване;

Ценностите в ДКР – ЦППДС са свързани със зачитане правото на детето 
на:
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	 Пълноценен, самостоятелен и достоен живот;
	 Отглеждане в семейна среда;
	 Подкрепа при поддържане на етническа и културна идентичност;
	 Недискриминация по пол, етническа принадлежност, здравословно 

състояние, възраст и пр.;
	 Развитие съобразно особеностите и желанията му;
	 Активно включване в живота на общността;
	 Информираност и право да изразява мнение по всички въпроси, които 

го засягат;
	 Достъп до качествено образование, професионално ориентиране и про-

фесионална подготовка;
	 Достъп до здравеопазване, медицинска и социална рехабилитация;
	 Отдих и културни и спортни занимания, духовно и личностно усъвър-

шенстване.

6. МЯСТО В СИСТЕМАТА ОТ УСЛУГИ
ДКР – ЦППДС е интегрирана здравно-социална услуга, допълваща систе-

мата от социални услуги, към която понастоящем се адресират основно де-
цата и юношите с проблеми в психичното развитие. Откриването на услугата 
е предшествано от анализ на потребността от съществуването й в областта 
или общината. 

Анализът включва:
	 Демографска, социална и здравна характеристика на региона / община-

та с фокус към детското население – структура, пол, възраст, степен и 
вид на заболеваемост; 

	 Анализ на съществуващи тенденции прогнози за промяна или запазва-
не на демографските, социалните и здравни характеристики на региона 
/ областта/ общината;

	 Идентифициране на рисковите групи в населеното място; 
	 Анализ на потребностите на децата и семействата в идентифицираните 

рискови групи;
	 Анализ на съществуващите социални услуги в областта и тяхното съот-

ветствие на нуждите на рисковите групи;
	 Брой, профил и качество на услуги в общността, транспортни и кому-

никационни връзки, здравни, образователни, социални и рехабилита-
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ционни услуги, ресурси от специалисти, културни и спортни институ-
ции;

	 Анализ на съществуващи общински стратегии за закрила на детето и 
планове за реализирането им;

	 Преглед и анализ на мониторингови доклади (ако има такива) за изпъл-
нение на стратегическите цели и приоритети на областта / общината.

Разкриването на услугата трябва да е предвидено и в областната стратегия 
за развитие на социални услуги.

7. УСЛУГИ, КОИТО СЕ ПРЕДОСТАВЯТ В ДКР-ЦППДС

Услуги насочени към децата и юношите:

Индивидуална терапевтична работа с деца и юноши с проблеми в психич-
ното развитие и симптоми на психично страдание

Индивидуалната терапевтична работа с децата и юношите цели справя-
нето със симптомите на психично страдание като по този начин се намалява  
негативно влияние на симптома върху способностите на детето/ юношата да 
се включва в социалния живот чрез играта или ученето и чрез връзката с дру-
гите деца или възрастни. Независимо от конкретните особености на всеки 
случай индивидуална терапевтична работа има следните цели:
  цели, свързани с разрешение на заявения проблем;
  цели, свързани с повишаване потенциала на детето/ юношата и негова-

та емоционална адаптация и социална интеграция;
  цели, насочени към това да се помогне на детето да достигне опти-

малното ниво на развитие по отношение на всички функции съответни 
за възрастта (напр. развитие на реч, моторика и психосоциални функ-
ции). 

Изборът за конкретен терапевтичен подход е строго индивидуален за все-
ки клиент и се планира на екипно заседание. 

Индивидуалните терапевтични сесии са с продължителност средно 50 ми-
нути. Те се водят от тези професионалисти от екипите, които имат съответ-
ната квалификация за това – детски психиатри /психиатри с дългогодишен 
клиничен опит с деца или специализиращи детска психиатрия и клинични 
психолози/ сертифицирани психотерапевти.

Честотата на сесиите е 1-2 пъти седмично в зависимост от конкретния 
случай.
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Групова терапевтична работа с деца и юноши с проблеми в психично-
то развитие и симптоми на психично страдание

Груповата терапевтична работа има за цел личностовото израстване; под-
силване на чувството за принадлежност към общността; насърчаване на из-
разяването и изследването на собствените безпокойства в среда на приемане, 
уважение и зачитане; подобряване на комуникативните умения; трениране 
на ново, по-адаптивно социално поведение. 

Изборът на конкретен терапевтичен подход зависи от вида и състава на 
групата и сътветната квалификация на водещите.

Сесиите за груповата терапевтична работа с деца са с продължителност 
средно 50 минути, с честота 1 път седмично, брой на децата в група до 5. 
Груповите терапевтични сесии с юноши са с продължителност средно 3 часа, 
с честота 1 път седмично, броят на юношите в група е до 15.

Групови терапевтични сесии се водят от специалисти които имат съответ-
ната квалификация за това – детски психиатри /психиатри с дългогодишен 
клиничен опит с деца или специализиращи детска психиатрия и клинични 
психолози/ сертифицирани психотерапевти.

Терапевтично ателие

Работата в терапевтично ателие дава възможност да се развиват уменията 
за социално свързване на децата с проблеми в психичното развитие като се 
използват присъщите за децата способности за творчество и опознаване на 
света през игровите занимания.

Децата се включват в терапевтично ателие в зависимост от спецификата 
на техния проблем. Това е ориентирано от диагностичната оценка и обсъж-
дането на случая на заседане на екипа. Водещият на терапевтично ателие има 
задача да създаде подходящи и адекватни условия, така че децата да могат 
да „обличат в смисъл и значение” онова, което причинява тяхното психич-
но страдание, да създадат и да поддържат социална връзка с възрастния и с 
другите деца. Областта на терапевтичното ателие е строго индивидуална и 
съобразена с всяко едно дете. В терапевтичното ателие водещият поддържа 
връзка с всяко дете, която му позволява да използва материала (глина, лего, 
рисуване, музика), да запечатва обекти посредством фотография или да обли-
ча в думи и изписва на хартия всичко, което му помага да „лекува” страдани-
ето си. Акцентът в работата е комуникацията с всяко дете да протича според 
основните опорни точки, до които екипът е достигнал в диагностичната и 
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терапевтичната работа с него. Начинът, по който се говори и общува с детето 
произтича от клиничните обсъждания на мултидисциплинарния екип. Всяко 
терапевтично ателие приключва с няколко минути за „обличане в слово” на 
това, което се е случило: детето разказва според възможностите си какво е 
направило, на какво е играло. При малки деца се използват имена и герои 
„на уж”. Възможно е да се оставят 10-на минути в края на всяко ателие, по 
време на които всяко дете прави нещо, което обича: оцветява, изрязва, рисува 
и пр. Интерес представлява фактът, че детето се проявява по различен начин 
в терапевтичните ателиета и в индивидуалната терапия, което прави двата 
начина на работа ценни и необходими за всеки отделен случай. 

Броят на децата в ателието не надвишава 3 деца за предучилищна възраст 
и 4-5 за по-големите.

Продължителността на всяко ателие е средно 50 минути с честота 1-2 пъти 
седмично.

Терапевтична забавачница

Терапевтичната забавачница е предназначена за деца с проблеми в пси-
хичното развитие в предучилищна и ранна училищна възраст и има задачата 
да предоставя пространство за структурирани занимания и развиване на уме-
нията за свързване с връстници. Провежда се във времето когато родителите 
на тези деца са ангажирани с дейности като групова терапевтична работа 
(ателие за родители) или фамилно консултиране / терапия. Заниманията са с 
продължителност до 3 часа и се предоставят до 3 пъти седмично.

Услуги насочени към родителите:

Услугите са насочени към подкрепа на интегритета на семействата на деца 
и юноши с проблеми в психичното развитие и към превенция на настаняване-
то на деца и юноши с психични увреждания в специализирани институции.

Консултиране на родители
Консултирането на родители е част от комплекса от терапевтични грижи, 

предоставяни за всеки отделен клиент. Всеки родител на потребител дете 
или юноша има възможността регулярно да се среща с някой от членовете на 
екипа. Решението, дали това да е водещият на терапевтичната работа с дете-
то или на родителите да се предостави отделно пространство за срещи с друг 
от работещите, се взема след клинично обсъждане на мултидисциплинарния 
екип. 
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Ако в хода на работа при родителите е открита потребността да им се пре-
достави психологична подкрепа или терапия, те могат да бъдат насочени към  
семейно консултиране / терапия или ателие за родители.

Ателие за родители
Груповата терапевтична работа с родители (ателие за родители) се осъ-

ществява на принципа на групите за самопомощ, където има пространство за 
свободни дискусии, споделяне на опит и успешни стратегии за справяне. Те 
могат да се организират тематично – например родители на деца с аутизъм, 
приемни родители и др.

Среден брой родители в една група е 5-7. Ателието за родители се провеж-
да 1 път седмично с продължителност около 90 минути.

Семейно консултиране/терапия
Семейна терапия има за цел благополучието и развитието на индиви-

да, което тя постига чрез промяна на системата от реални отношения. Тя 
е успешен начин да се отблокира потенциала на семейството за справяне с 
предизвикателството да се отглежда детето, каквито и проблеми да има то. 
Тя помага на детето и родителите да се чувстват по-сигурни и емоционално 
свързани, да имат по-ясна комуникация и по-добро справяне с ежедневните 
задачи, да отговарят по-гъвкаво на промените в средата и да функционират 
по-пълноценно в нея както като семейна система, така и като индивиди. 

Семейните терапевтични сесии се провеждат по технология, която включ-
ва разговор между един от семейните терапевти и семейството. Останалите 
(рефлексивен екип) наблюдават сесията дистанционно и се намесват по оп-
ределен начин, за да даде обратна връзка за процеса и да предостави раз-
лична гледна точка. В края на сесията семейният терапевт обсъжда с екипа 
случилото се, след което те съвместно изработват послание и евентуално 
задачи (предложения) към семейството за периода между сесиите. Така се 
гарантира ефект на терапевтичната работа както по време на сесиите, така и 
между тях.

Семейните терапевтични сесии са с продължителност обикновено около 
90 минути. Честотата им е 1 път на 2 до 4 седмици. Най-често промяна в се-
мейната система се постига за 8 – 12 сесии.
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РАЗДЕЛ II
ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГАТА

1. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЗА “ПОТРЕБИТЕЛ НА ЗДРАВНО-СОЦИАЛНА 
УСЛУГА”: 

Потребител на услугата може да бъде:
  дете или юноша с психично-здравен проблем от общността;
  дете или юноша с психично-здравен проблем от специализираните ин-

ституции;
  родител/родители на дете или юноша с психично-здравен проблем.

В случаите когато детето / юношата и неговите родители са ангажира-
ни заедно или поотделно в различните терапевтични дейности на услугата, 
следва да бъдат регистрирани като отделни потребители на услугата.

2. ДОСТЪП ДО УСЛУГАТА:
Здравно-социалната услуга е с широк, отворен достъп. Насочващи към 

услугата могат да бъдат социални, образователни, здравни институции или 
самите семейства. Конкретно изразената потребност от услугата от страна на 
потребителите се регистрира в писмен документ – Заявка, включващ кратка 
информация за проблема, данни за образователен статус, социален статус и 
семейна ситуация, лична информация (имена, възраст, адрес). Заявката се 
адресира към стоящата на входа на услугата медицинска структура – детско-
юношеско психиатрично отделение (към университетска болница; център 
за психично здраве); амбулаторна специализирана медицинска практика по 
детска психиатрия; групова медицинска практика с работещ в нея специа-
лист по детско-юношеска психиатрия. 

Задача на медицинската структура, която разполага с мултидисциплинарен 
детско-психиатричен екип е да изготви Комплексна диагностична оценка, 
която да съдържа формулировка по случая, като при това освен клинична ди-
агноза предлага разбиране на поведението на детето / юношата с психично- 
здравен проблем в контекста на теориите на индивидуалното психологично 
развитие и системната теория за функциониране на фамилните системи като 
по този начин дава ориентири за избор на подходящите терапевтични подхо-
ди. Комплескната диагностична оценка освен в конкретния писмен формат 
може да бъде представена във формата на епикриза от стационарен престой 
в детска психиатрична медицинска служба или на протокол за ТЕЛК, в който 
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е видно, че експертното становище е изготвено на базата на диагностична 
оценка, изготвена от детско-психиатричен екип. 

В медицинската структура, която стои на входа на услугата, се изработва 
Насочващ документ, който съдържа информация за проблема и препоръка 
за терапевтична работа по случая.

3. ПОДБОР НА КРАЙНИТЕ ПОТРЕБИТЕЛИ:
Потребителите се определят след обсъждане на представените Комплекс-

на диагностична оценка и Насочващ документ и преценка на риска от соци-
ално изключване и изолация. Преценката на риска от социално изключване 
се осъществява от мултидисциплинарния екип на услугата след екипно об-
съждане на приема на нови потребители. 

Интегрираният здравно-социален характер на услугата се проявява още 
на ниво заявка и вход. Клиенти, при които са налице клинични (здравни) 
обстоятелства, свързани с висок риск от социално изключване:
  деца и юноши с разстройства от аутистичния кръг и техните родите-

ли;
  деца и юноши с психотични разстройства и техните родители;
  деца и юноши с тежки емоционални и поведенчески разстройства, по-

ради които съществува риск от отпадане от училище, настаняване в 
специализирана или възпитателна институция и техните родители;

  деца и юноши от специализирани институции с изразени симптоми на 
психично страдание, водещи до агресивно, автоагресивно поведение 
или пасивно отношение към ежедневните дейности;

  родители в тежка социална изолация или с множество социални и пси-
хологически затруднения, отглеждащи деца с психични увреждания, за 
които съществува риск от настаняване в специализирана институция 
и които са адресирали първоначално заявката си към структура в сис-
темата на здравеопазването, би следвало да се считат клиенти, чиито 
прием в услугата не е обвързан с Направление за ползване на социална 
услуга, издавано от ДСП/ОЗД. Направление за ползване на социална 
услуга е необходимо в случаите на вече познати на системата от соци-
ални услуги клиенти, при които на съществуващите психично-здрав-
ни нужди (от психиатрично консултиране, комплексна диагностична 
оценка и терапевтична работа) не може да бъде отговорено от налични-
те социални услуги. 
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Приемът на всеки конкретен потребител и определянето на индивидуал-
ната му терапевтична програма се обсъжда от мултидисциплинарния екип на 
услугата. Това се отразява в Протокол от екипно заседание. 

Включването на крайните потребители в терапевтичните дейности на ус-
лугата се осъществява след подписване на Договор с родителите / законните 
представители на детето / юношата. Упълномощен да подписва договори с 
потребителите е Ръководителят на услугата. В договора се определят вида/
видовете терапевтични дейности, в които е включено детето / юношата и /
или родителите, продължителността на услугата, права и задължения на дос-
тавчика и потребителя. Включените в услугата потребители се вписват в Ре-
гистър на потребителите.

4. ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА УСЛУГАТА:
Максималната продължителност на услугата е 6 месеца. След изтичане 

на този срок мултидисциплинарният екип обсъжда ефекта от терапевтичната 
работа и настъпилата промяна в социалното функциониране при конкретния 
потребител. Потребители, при които не е постигната достатъчна промяна, 
могат да бъдат насочвани към медицинска структура с детско-юношески 
психиатричен екип за извършване на повторна оценка и отново да бъдат при-
емани като потребители на услугата. 

5. ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ТЕРАПЕВТИЧНИ ГРИЖИ В РАМКИТЕ НА       
УСЛУГАТА:

В рамките на услугата за всеки потребител се определя индивидуално 
подходящ комплекс от терапевтични грижи / услуги (индивидуална терапев-
тична програма). Тя се изготвя на клинично обсъждане на мултидисципли-
нарния екип. Съгласно нуждите на потребителя в терапевтичната програма 
могат да бъдат включени дейности, насочени към детето (индивидуална и 
групова терапевтична работа с деца и юноши; терапевтично ателие; терапев-
тична забавачница) и / или дейности, насочени към родителите (консултира-
не на родители; ателие за родители; семейно консултиране/терапия).

Терапевтичната работа с деца и юноши с проблеми в психичното развитие 
и техните родители се основава на:
  принципите на работа в мултидисциплинарен екип;
  ориентирана от приложната психоанализа супервизия;
  разбиране на симптома на детето и юношата;
  уважение към личността на детето и юношата;
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  отваряне на пространство за родителите, в което те споделят и осмис-
лят преживяванията си, провокирани от грижите за дете или юноша със 
симптом на психично страдание. 

Водещо значение за предоставянето на качествени терапевтични грижи 
имат клиничните обсъждания в мултидисциплинарния екип на услугата. Ос-
нование за това е концепцията за клиничен подход, според която не същест-
вува един отговор на психичното страдание и за всеки индивид то е уни-
кално. Тази концепция прави неприложимо използването на готови схеми и 
рецепти и предпоставя намирането на различни и подходящи за всеки случай 
решения. Те се изработват в клиничните обсъждания, в които участват рав-
ноправно всички членове на мултидисциплинарния екип. 

Предоставянето на терапевтичните грижи се извършва в тясна връзка с 
други институции (здравни, социални, образователни). За да се осъществи 
единен подход в работата с детето и неговото семейство е необходимо регу-
лярното провеждане на срещи за междуинституционално сътрудничество за 
обсъждане на конкретни случаи и планиране на съвместни действия.

За нуждите на качественото предоставяне на услугата, в случаите кога-
то потребителите са настанени в специализирана институция, е възможно 
огранизирането на групова терапевтична работа с деца и юноши и на тера-
певтично ателие на територията на специализираната институция. Това дава 
възможност да бъде консултиран и екипът на институцията, ангажиран с от-
глеждането на децата.

Терапевтичните грижи / услуги се документират чрез: Протоколи от 
терапевтичните сесии; Протоколи от екипни заседания; Протоколи от 
супервизионни сесии; Протоколи от срещи за междуинституционално 
сътрудничество.

6. ПРОСЛЕДЯВАНЕ НА ЕФЕКТА ОТ ТЕРАПЕВТИЧНИТЕ ГРИ-
ЖИ:

Ефектът от терапевтичните грижи/услуги се проследява чрез:
  директна обратна връзка от потребителите, получавана на регулярни 

срещи с тях на територията на ДКР – ЦППДС;
  чрез оценка на терапевтичните ефекти непосредствено в общността 

като се използват качествените критерии подобряване/разширяване на 
социалните връзки и подобряване/разширяване на основните актив-
ности на детето/юношата (учене, игра);

  чрез оценъчни скали на детското социално и семейното функционира-
не. 
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7. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ МУЛТИДИСЦИПЛИНАРНИЯ ЕКИП, РЕА-
ЛИЗИРАЩ УСЛУГАТА:

Услугата се предоставя от мултидисциплинарен екип от компетентни спе-
циалисти в областта на детската психиатрия и психология, психотерапията, 
клиничната социална работа, социалната рехабилитация и интеграция на 
деца и юноши с психични проблеми.

Детски психиатър / Психиатър

Изисквания за заемане на длъжността:
Психиатър с призната специалност по детска психиатрия / специализант 

по детска психиатрия или психиатър с дългогодишен клиничен опит в рабо-
тата с деца и юноши с психични проблеми.

Функционални отговорности и характеристики:
Изпълнява функцията на ръководител на мултидисциплинарния екип. Ръ-

ководи клиничните обсъждания на мултидисциплинарния екип и има водеща 
роля при изготвянето на индивидуалната терапевтична програма за всеки от-
делен случай. Извършва индивидуална и / или групова терапевтична работа 
с деца и юноши и консултиране на родители / ателие за родители. Ръководи и 
участва в срещи за междуинституционално сътрудничество.

Натовареност: 
Работи на половин работен ден – 4 часа дневно
Процентно разпределение на работата:
50% от времето – пряка работа с потребители;
20% от времето – участия в клинични обсъждания (обучения, семинари);
15% от времето – подготовка на терапевтичните сесии;
15% от времето – водене и описване на документация.

Психолог

Изисквания за заемане на длъжността:
Висше образование на образователно – квалификационна степен „магис-

тър” или „бакалавър” по специалности от професионалното направление 
„Психология”, с присъдена професионална квалификация „психолог”.

Функционални отговорности и характеристики:
Извършва индивидуална и / или групова терапевтична работа с деца и 

юноши и консултиране на родители / ателие за родители. Участва в клинич-
ните обсъждания на мултидисциплинарния екип. Участва в изработването 
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на индивидуална терапевтична програма за всеки случай. Участва в срещи 
за междуинституционално сътрудничество. 

Натовареност: 
Двама психолози на половин работен ден – 4 часа дневно или един на 

пълен работен ден. 
Процентно разпределение на работата:
50% от времето – пряка работа с потребители;
20% от времето – участия в клинични обсъждания (обучения, семинари);
15% от времето – подготовка на терапевтичните сесии;
15% от времето – водене и описване на документация.

Логопед

Изисквания за заемане на длъжността:
Висше образование по специалността или по една от специалностите 

“специална педагогика (“дефектология”), “педагогика”, “начална училищна 
педагогика” или “предучилищна педагогика” със специализация или преква-
лификация по логопедия.

Функционални отговорности и характеристики: Извършва индивидуална 
и / или групова терапевтична работа с деца. Участва в изработване на ин-
дивидуална терапевтична програма за всеки случай. Участва в клиничните 
обсъждания на мултидисциплинарния екип. Участва в срещи за междуин-
ституционално сътрудничество.

Натовареност: 
Работи на половин работен ден – 4 часа дневно
Процентно разпределение на работата:
50% от времето – пряка работа с потребители;
20% от времето – участия в клинични обсъждания (обучения, семинари);
15% от времето – подготовка на терапевтичните сесии;
15% от времето – водене и описване на документация.

Водещ на терапевтично ателие

Изисквания за заемане на длъжността:
Висше образование с придобита професионална квалификация – “пси-

холог”, “ерготерапевт”, “логопед”, ”социален работник” или „психиатрична 
сестра”.
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Функционални отговорности и характеристики:
Води терапевтично ателие с различна насоченост: психомоторика, музика, 

рисуване, моделиране и други. Участва в изработване на индивидуална тера-
певтична програма. Участва в клиничните обсъждания на мултидисципли-
нарния екип. Участва в срещи за междуинституционално сътрудничество.

Натовареност: 
Двама водещи на терапевтично ателие на половин работен ден – 4 часа 

дневно или един на пълен работен ден. 
Процентно разпределение на работата:
50% от времето – пряка работа с потребители;
20% от времето – участия в клинични обсъждания (обучения, семинари);
15% от времето – подготовка на терапевтичните сесии;
15% от времето – водене и описване на документация.

Социален работник

Изисквания за заемане на длъжността:
Висше образование на образователно – квалификационна степен „ма-

гистър” или „бакалавър” по специалности по професионално направление 
“Социални дейности”, с присъдена професионална квалификация „социален 
работник”.

Функционални отговорности и характеристики:
Подпомага изготвянето на индивидуална терапевтична програма за всеки 

от случаите с оценка на социалните нужди на протребителите. Координира 
действията на отделните членове на екипа по отношение на общата им рабо-
та по всеки отделен случай. 

Събира и обобщава информацията и съхранява документацията в досиета 
за всеки от потребителите на услугата. Извършва социално консултиране, 
посредничи и партнира на родителите/ настойниците. 

Координира работата на различните институции при ангажираност по 
общ случай. Огранизира и участва в срещи за междуинституционално съ-
трудничество.

Участва в клиничните объсждания на мултидисциплинарния екип.

Натовареност: 
Работи на пълен работен ден – 8 часа
Процентно разпределение на работата:
30% от времето – пряка работа с потребители;
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20% от времето - участия в клинични обсъждания (обучения, семинари);
10% от времето – координация и междуинституционално сътрудничество
40% от времето - водене и описване на документация.

Психотерапевт 

Изисквания за заемане на длъжността:
Психотерапевт, завършил обучението си в съответствие със стандартите 

на определен метод (модалност) и стандартите на БАП. 

Функционални отговорности и характеристики:
Извършва семейно консултиране / терапия. Извършва индивидуална и /

или групова терапия с деца и юноши. Участва в изработването на индивиду-
ална терапевтична програма. Участва в клиничните обсъждания на мулти-
дисциплинарния екип. Участва в срещи за междуинституционално сътруд-
ничество.

Натовареност: 
Двама психотерапевти   на  половин работен ден - 4 часа дневно или един 

на пълен работен ден. 
Процентно разпределение на работата:
50% от времето – пряка работа с потребители;
20% от времето – участия в клинични обсъждания (обучения, семинари);
15% от времето – подготовка на терапевтичните сесии;
15% от времето – водене и описване на документация.

Възпитател

Изисквания за заемане на длъжността:
Висше образование на образователно – квалификационна степен „магис-

тър” или „бакалавър”, с присъдена професионална квалификация „ педагог”, 
„психолог”, „специален педагог” „дефектолог”,„социален работник” или 
„психиатрична сестра”.

Функционални отговорности и характеристики:
Организира и води терапевтична занималня за деца в предучилищна и 

ранна училищна възраст като им осигурява защитена среда, структурирани 
занимания и извършва наблюдение върху поведението им в група. Организи-
ра посрещането на потребителите на услугата и огранизира график на дей-
ностите и посещенията.
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Подпомага социалния работник при воденето и съхраняването на доку-
ментацията по всеки отделен случай. Участва в клиничните обсъждания на 
мултидисциплинарния екип.

Натовареност: 
Работи на пълен работен ден – 8 часа.
Процентно разпределение на работата:
50% от времето – пряка работа с клиенти;
15% от времето – участия в клинични обсъждания (обучения, семинари);
15% от времето – подготовка на помощението и материалите за занимал-

нята;
20% от времето – водене и описване на документация.

Допълнителни длъжности свързани с качеството на предоставяната  
услуга:

Супервизор – 15 часа месечно
провежда по една индивидуална супервизия месечно на всеки член на 

екипа 
и една екипна супервизия месечно.

Обучители – 2 обучители – 32 часа годишно (общо 64 часа)
Провеждат две обучения годишно с продължителност 16 часа на всяко от 

тях по теми, които са съобразени с потребностите на членовете на мултидис-
циплинарния екип. (Тези обучения не включват специализирано обучение на 
екипа преди стартиране на услугата, което е с продължителност минимум 80 
часа, разпределено в 5 обучителни модула по 16 часа).

Допълнителни длъжности свързани с функционирането на услугата:

Ръководител на услугата – натовареност на половин работен ден – 4 часа 
дневно (позицията може да се съвместява от детския психиатър)

Технически секретар – натовареност на половин работен ден – 4 часа 
дневно

Счетоводител – натовареност на ¼ работен ден – 2 часа дневно
(функцията на счетоводителя може да изпълни счетоводна къща)

Помощен персонал:

Хигиенист – натовареност на половин работен ден – 4 часа дневно

Техническа поддръжка – натовареност на ¼ работен ден – 2 часа дневно
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Посочени са отделните позиции в мултидисциплинарния екип, който пре-
доставя услугата. Конкретната числеността и часовата заетост на отделните 
членове на екипа е в зависимост от капацитета на услугата и нейното финан-
сово обезпечаване. Посочените цифри са дадени при капацитет 40 потреби-
тели, които посещават ДКР – ЦППДС от 1 до 3 пъти седмично.

8. ОСИГУРЯВАНЕ НА КАЧЕСТВОТО НА ТЕРАПЕВТИЧНИТЕ 
ГРИЖИ:

Качеството на терапевтичните грижи се осигурява чрез ежемесечна инди-
видуална и екипна супервизия на терапевтичната работа. По този начин тя 
може редовно да бъде обсъждана и да се следи нейният напредък. Суперви-
зията е задължителен елемент от добрата практика в помагащите професии. 
Освен гарантиране на качеството на услугата, тя допринася за разширяване 
на професионалния опит на екипа, свързаността между членовете му и пре-
дотвратяване на емоционалното им прегаряне.

9. ПРОЦЕДУРА  ЗА ВЪТРЕШЕН КОНТРОЛ И МОНИТОРИНГ
Ръководството на услугата следва да има разработена системата за въ-

трешния контрол и мониторинги с цел да следи за качеството на предоста-
вяната услуга.

Оценката на качеството на терапевтичните грижи / услуги се извършва 
посредством:

  директна обратна връзка от потребителите; 
  оценка на терапевтичните ефекти в общността чрез критериите подо-

бряване / разширяване на социалните връзки и подобряване / разширяване 
на основните активности на детето / юношата; 

  оценъчни скали за детското социално и семейното функциониране. 
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ГЛАВА II

ДОБРИ ПРАКТИКИ ПОДКРЕПЯЩИ РАЗВИТИЕТО 
НА УСЛУГИ НАСОЧЕНИ КЪМ ДЕЦА С 

ПСИХИЧНО СТРАДАНИЕ, ПРОЦЕСА НА 
ДЕИНСТИТУЦИОНАЛИЗАЦИЯТА И РАЗКРИВАНЕТО НА 

ИНОВАТИВНИ УСЛУГИ.

ДЕТЕТО И НЕГОВИТЕ СИМПТОМИ 
2005 - 2013

В условията на социална реформа, насочена към подобряване грижата и 
живота на децата в България (2010 – 2013), българското правителство прие 
политически документ – Национална стратегия „Визия за деинституциона-
лизацията на децата в България”, който придава необратим характер на този 
процес, започнал още с приемането на Закона за закрила на детето през 2000 
г. Основен момент в националната стратегия е откриването на алтернативни 
услуги за грижа, което от своя страна изисква разработване и реализиране на 
програми за продължаващо и поддържащо обучение и подкрепа на персо-
нала, с цел използване на съществуващия капацитет и човешки ресурс. 

Нашият опит, придобит по време на програмата „Да растеш без родите-
ли”, насочена към интердисциплинарните екипи на всички 32 Дома за меди-
ко-социални грижи в страната и реализирана със съдействието на Министер-
ството на Здравеопазването, Лекари на света, Интердисциплинарен Център 
за Детето /CIEN/, Фондация „Развитие на детето и семейството” и Френския 
културен институт, ясно показа: 
 a) че е необходимо развиването на услуги за децата и юношите с уврежда-

ния и специални потребности ;
 б) че резултатът от тази уникална за България обучителна програма, коя-

то отвори възможност за професионална квалификация на различните 
специалисти, грижещи се за децата от 0 до 3 години,  води  до промяна 
в нагласите и мисленето на всеки от участниците в нея към детето. Този 
резултат бе постигнат благодарение на работата по случаи в програма-
та, ориентирана от учението на големия френски психоаналитик Жак 
Лакан. Конкретните измерения на тези резултати са предотвратяване на 
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емоционалното прегаряне за персонала и подобряване на качеството на 
грижата за децата. 

Един от проблемите в хода на процеса на деинституционализация на гри-
жите за деца с увреждания е именно промяната на нагласите и мисленето на 
персонала към потребностите на детето, които не се ограничават в предос-
тавянето на медицински грижи и храна. Усилията на нашите програми са 
насочени главно в тази посока. 

В програмата се даваше пространство и място, където хората работещи в 
домовете да могат да говорят за проблемите, с които се сблъскват в процеса 
на работа и където да могат да получат подкрепа. Пространство и място, от 
които да извлекат максимална полза за себе си, като професионалисти, както  
и за децата, за които се грижат. Обсъждането на случаи и пространството за 
разговор, което отваряха срещите в „Да растеш без родители” помогнаха на 
специалистите да избегнат т.нар. „burn out “, емоционалното прегаряне, съ-
пътстващо работата с такива деца с изключително тежки съдби и проблеми 
от здравен и социален характер.

В центъра на нашия изследователски интерес и на нашата образователна 
дейност е усилието на детето да облече в смисъл и значение онова, което бу-
шува и вълнува тялото му, онова, което понася и което му се случва. Детето, 
което си задава въпроса: Какво иска Другият от мен? и което търси и изо-
бретява своите отговори. Детето, което знае, детето – изследовател, детето 
„преводач”.

Нашият подход е да отваряме място за среща с детето – изследовател и 
неговото неизчерпаемо любопитство, на детето – преводач, на детето, което 
е в затруднение да превежда и да изследва.

“Детето и неговите симптоми” – обучителен проект (2005 - 2009). 

С приключване на проекта „Да растеш без родители” възникна необходи-
мостта от подкрепа на изградената в неговите рамки мрежа от професиона-
листи, които имат натрупан опит в работата с деца в риск и техните семей-
ства. Желанието на всички колеги от тази мрежа бе обучителният проект да 
продължи и да отвори пространство за срещи и разговори за хората, които се 
грижат за деца с увреждания в нашата страна. Така екипи от домовете за деца 
и младежи с умствена изостаналост, екипи от дневни и ресурсни центрове 
за деца с увреждания, от специализирани детски градини за деца с увреж-
дания, социални работници от отделите за закрила на детето се срещаха за 
шест двудневни модула по време на една учебна година в залата на Френския 
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институт в София. Новото в тази програма бе, че формираните по време на 
проекта „Да растеш без родители” български обучители, участваха пълно-
ценно и подкрепяха институциите, включени в обучителния процес като ги 
посещаваха на място два пъти годишно. 

В резултат на тази програма, 237 специалиста от различните институции 
и центрове за деца с увреждания в страната участваха и преминаха обуче-
нието. Непреките бенефициенти са общо 1130 деца и 759 специалиста. 30 
специализирани и институции и дневни центрове, както и 15 отдела за за-
крила на детето бяха подкрепени чрез посещения на място от българските 
обучители. 

Благодарение на желанието и интереса на българските участници и на 
опита и подкрепата на психоаналитиците, психиатрите и психолозите от 
Интердисциплинарен Център за детето в Бордо, който е психоаналитична 
формация към Фройдистко поле, „Детето и неговите симптоми” надхвърли 
рамките на обучителна програма в стриктния смисъл на понятието и се пре-
върна в една от многото изследователски лаборатории под шапката на Интер-
дисциплинарния Център за детето.

Текстовете от експозетата на обучителите и от представените случаи са 
публикувани в 2 сборника1, които са разпространени в институциите в по-
мощ на всички професионалисти участвали пряко или не в програмите.  

Нова организация 

През месец юни 2009 г., след приключването на мисията на Лекари на 
света в България и десет годишното партньорство, пред професионалистите 
от Интердисциплинарния център и българските колеги се постави въпросът 
ще продължи ли програмата и как. Така, всички от Сдружение „Дете и прос-
транство”, Интердисциплинарния център за детето към Фройдистко поле и 
Групата на Фройдистко поле в България обединиха усилия и, благодарение 
на новосъздаденото партньорство с Медико-педагогически институт „Кур-
тил” – Белгия, се взе решението уникалната за България обучителна програ-
ма да продължи. Обучителите от тази година са белгийски психоаналитици, 
психолози и психиатри, които идват в България под ръководството на Бернар 
Сейнав, директор на Куртил. 

1 Детето и неговите симптоми, София, 2007, съставител и редактор В. Банова
 Да научим езика на детето, София, 2009, съставител и редактор В. Банова
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Нов партньор – Куртил :

Създаден през 1983 от Александър Стивънс, Куртил е специализирана ин-
ституция за деца и юноши с психични проблеми, ориентирана от учението 
на Фройд и Лакан. От 1992 година насам тя приема и младежи със съответ-
ната проблематика. Благодарение на активната научна дейност, позволила 
създаването на оригиналната клинична практика с децата и юношите от ин-
ституцията, аналитичната етика се свързва и е част от терапевтичния процес. 
Резултатите от тези трудове се публикуват от 1991 в периодичното издание 
„Записки от Куртил”. 

Куртил е част от RI3 – Интернационална Мрежа от Детски Институции 
на Фройдистко Поле като той е една от трите институции, създали междуна-
родната мрежа. 

За всички български колеги и професионалисти, продължаването на про-
грамата с обучители от институция от такъв ранг е изключителна чест, за 
което свидетелства големият брой участници по време на всички клинични 
срещи през изминалите две години от продължението на програмата. 

Резултати от програмата 2009/2010 и 2010/11

Програмата от първата година на продължението на „Детето и неговите 
симптоми”, изготвена от белгийските обучители, беше озаглавена „Достойн-
ството на различието”. Средно 70 специалиста от 30 институции и дневни 
центрове за деца с увреждания в страната участваха на всеки от четирите 
обучителни модула. Четирима психоаналитика от Школата на Фройдистка-
та Кауза и терапевтични директори в Куртил изнесоха лекции, свързани със 
спецификата на клиничната работа в институция. Особено полезна за бъл-
гарската публика беше възможността за обсъждане на случаи, в които спе-
циалистите се натъкват на определении трудности в ежедневната си работа 
или при срещите си с деца и юноши, които имат проблеми в психичното раз-
витие, а именно агресивни прояви, самонараняване, социално изключване и 
др. Бяха представени общо 15 случая на деца и юноши от екипи, работещи в 
различни социални услуги. 

Темата на учебната година през 2010/2011 година беше озаглавена „Про-
фесионалисти и родители: двама партньори на детето”. Тази тема беше 
предложена от белгийските обучители в следствие на анализа от дискусията 
с всички участващи в последния за учебната 2009/2010 година модул през 
месец юни. Всеки от участниците беше поканен да изрази и говори свободно 
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за своите затруднения в работата и да сподели своите очаквания за предсто-
ящата година. Темата за работа с родители, която все по-често присъства в 
последните години като основно затруднение за професионалистите от раз-
лични структури, отразява същността на процеса деинституционализация 
в България и свидетелства, че той действително се случва. Специалистите, 
които до този момент бяха свикнали да работят единствено с деца без роди-
тели, все повече се сблъскват с трудностите на работа с родителите и с не-
обходимостта от допълнителна подкрепа в тази специфична сама по себе си 
област. Големият интерес към клиничната лаборатория продължи и през тази 
учебна година като общо се представиха 17 случая от практиката на нашите 
колеги, работещи в различни институции и центрове за деца с увреждания в 
страната. Специален гост през тази година беше и създателят на Куртил – д-р 
Александър Стивънс, който, както и останалите гост-лектори и терапевтич-
ни директори от специализираната институция, изрази искреното си възхи-
щение от професионализма и ангажираността на участниците в клиничната 
лаборатория. 

Весела Банова, д-р Любомир Жупунов

ДОБРИ ПРАКТИКИ В СФЕРАТА НА ЗДРАВНО СОЦИАЛНИТЕ 
УСЛУГИ ЗА ДЕЦА И РОДИТЕЛИ – РАННА ИНТЕРВЕНЦИЯ

Ранната интервенция в България е заложена като приоритет в последните 
политически документи, касаещи деинституционализацията на грижите за 
деца – Национална стратегия „Визия за деинстиуционализация на домовете 
за деца”, приета от МС през февруари 2011. През последните години се раз-
виват програми и услуги по ранна интервенция в няколко града в страната, 
чрез проекти на НПО.

През 2008 г. в Русе започва подготовка за създаване на Център предоста-
вящ тази услуга и имащ за цел предотвратяване на институционализирането 
на новородени и кърмачета с увреждания, хронични заболявания и ниско 
тегло. Центърът започва да функционира на 01.03.2010 г. и е създаден по  
проект „Предизвикателството да бъдеш родител – развитие на капацитета на 
ДМСГД – Русе за предоставяне на услуги и дейности, насочени към ранна 
интервенция в подкрепа на родители на новородени деца и деца с уврежда-
ния и ниско тегло от 0 до 3 години”, съгласно договор за безвъзмездна по-
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мощ BG051PO001- 5.2.03-0051-С0001, финансиран по Оперативна програма 
“Развитие на човешките ресурси” 2007-2013 г., по схема за безвъзмездна фи-
нансова помощ BG051PO001-5.2.03 – „За по-добро бъдеще на децата”, който 
се реализира от Сдружение „Дете и пространство” в партньорство с ДМСГД  
– Русе. Създаденият Център за ранна интервенция е единственият в стра-
ната, който е изцяло разработен в рамките и със средствата на Оперативна 
програма “Човешки ресурси”.

Услугата е насочена към предоставяне на комплексна подкрепа на роди-
телите и детето с цел придружаване и подкрепа на връзката родител – дете и 
предотвратяване на затрудненията, които биха могли да доведат до изоставя-
не на детето и / или до социална изолация на родителите. 

Услугата предлага дейности, ориентирани и насочени директно към децата 
и дейности, директно насочени към родителите. В това се състои специфика-
та и уникалността на тази иновативна здравно-социална услуга. Дейностите, 
предоставяни от Центъра са насочени към ранна интервенция в подкрепа на 
родители на новородени деца с увреждания и ниско тегло и включват:
  Ранна интервенция за новородени и деца от 0 до 3 г. с увреждания, хро-

нични заболявания или ниско тегло.
  Краткосрочно приемане на майката и новороденото с увреждане или 

ниско тегло в Центъра за Ранна Интервенция.
  Ерготерапия при недоносени и новородени деца с увреждания – ранна 

интервенция в домашна среда.
  Работа с родители на деца с увреждания настанени в ДМСГД със запо-

вед на Д”СП”.
  Консултиране на родители на новородени, недоносени и деца с физиче-

ски и психически увреждания. 

Дейности насочени към родителите: 
  Информация за възможностите, които Центъра за Ранна Интервеция 

предлага и за психологическата и социалната подкрепа;
  Изготвяне и предоставяне на родителите на възстановително-рехаби-

литационна програма от кинезитерапевт и ерготерапевт, в зависимост 
от общото състояние на новороденото;

  Оказване на подкрепа и развиване на базисни умения у майката по от-
ношение на грижите за детето;

  Психологично консултиране; 
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  Социално консултиране и подкрепа при взаимодействието с различни 
институции;

  Развитие на умения за психомоторно стимулиране и разпознаване на 
ранните двигателни възможности на детето; 

  Консултиране на майката / родителите от лекар педиатър;
  Обучение в правилно позициониране на детето по време на сън, бодър-

стване и хранене;
  Включване на майката / родителите в група „Родителска взаимопо-

мощ”;
  Консултиране и развитие на други последващи комплексни умения;
  Приемане за срок от 5 дни всеки месец (според индивидуален план за 

ползване на услугата) в Центъра за Ранна Интервеция.

Дейности насочени към детето:
  Изследване на психомоторното развитие на детето;
  Потискане на патологичните пози и движения и изграждане на нормал-

ни такива чрез елементи от техниката на Бобат;
  Проследяване на психичното и емоционално състояние на детето и 

изготвяне на възстановително-рехабилитационна програма за взаимо-
действие с него;

  Сензорни упражнения за слухово стимулиране, тактилно стимулиране, 
стимулиране на обонянието, стимулиране на вкуса, зрително стимули-
ране; 

  Психомоторно стимулиране;
  Рехабилитация в зависимост от водещото заболяване на детето; 
  Оказване на психологическа подкрепа при изграждане на схема на тя-

лото;
  Развиване на невербални форми за комуникация чрез използване на тя-

лото;
  Въздействия за развиване на общата и фината моторика;
  Стимулиране на инициативата и участието на детето в ежедневните 

дейности за съответния възрастов период – самообслужване, игри; пре-
одоляване на затруднения в изпълнението на дейностите;

  Специализирани медицински консултации според индивидуалните по-
требности на детето;
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Изхождайки от контекста на услугата, целевата група на ЦРИ е изключи-
телно прецизно подбрана, а именно: 
  Новородени деца с ниско тегло и техните родители;
  Новородени деца с увреждания и техните родители;
  Деца с увреждания от 0 до 3 и техните родители.

Семействата, отглеждащи и възпитаващи деца с нарушения в развитието, 
се нуждаят от качествена и своевременна подкрепа. През последните години 
равнището на детската инвалидност е високо и продължава да се покачва. 
Значително нараства и броят на родените недоносени и деца с екстремно 
ниско тегло. Увеличава се и броят на децата с генетични и други наруше-
ния. Във връзка с това остава висока актуалността по създаването на нови и 
усъвършенстването на съществуващите социални услуги за деца и техните 
семейства.

Ранната интервенция е подход. Тя започва със съобщаването на уврежда-
нето на детето и с първите думи, които майката чува за него.

Ранната интервенция е също така процес, който се осъществява на раз-
лични нива, чрез различни услуги и от специалисти с различни професии. 
Една част от услугите се осъществяват в Центъра, други по домовете на кли-
ентите.

Функцията на ранната интервенция е да предостави такава подкрепа на 
семейството и детето, което се е родило с увреждане или ниско тегло, че то 
да не се превърне в дете в риск.

Весела Банова, Ана Анчева

ЕРГОТЕРАПЕВТИЧЕН ПОДХОД ПРИ РАБОТАТА С ДЕТЕТО И 
НЕГОВОТО СЕМЕЙСТВО

Ерготерапията е професия, насочена към промоция на здравето и благопо-
лучието чрез дейности. Нейната основна цел е осигуряването на възможност 
за участие в дейностите от ежедневието. Ерготерапевтът постига тези резул-
тати чрез стимулиране на дейности, които повишават индивидуалните спо-
собности или чрез адаптиране на средата с цел пълноценно участие (WFOT, 
2004).
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Професията ерготерапия е все още нова за България, но нуждата от нея 
е очертана в Националната програма за гарантиране правата на децата с 
увреждания 2010г. – 2013г. Ерготерапевтът е важен член на екипа за ранна 
интервенция на деца със специални потребности. Той участва в оценката и 
планирането на дейностите за посрещане на потребностите на детето и не-
говото семейство. 

Ранната ерготерапевтична интервенция има за цел: осигуряване на въз-
можност за участие в значими за детето дейности от ежедневието; превенция 
на изоставяне на децата с увреждания в специализирани институции и на 
усложнения от заболяванията; промоция на здравето и благополучието.

Основният фокус в работата на ерготерапевта е подпомагане на родите-
лите още от раждането в отглеждането на тези деца и постигане на тяхното 
оптимално развитие и благополучие. При недоносените деца работата започ-
ва още в Отделение за до-лекуване на недоносени деца. 

Важна част от ерготерапевтичната интервенцията са домашните посеще-
ния и работа със семейството в тяхната уникална среда, като се съобразя-
ва с културата, интересите, нуждите и приоритетите на детето и неговото 
семейство. В семейно-центрираната интервенция ерготерапевтът адресира 
нуждите на цялото семейството, а не само тези на детето с увреждане. От-
глеждането на дете с увреждане е тежко и отнема голяма част от времето на 
семейството, затова е много важно да се подпомогне родителят в ролята му 
на такъв, а не само да бъде ко-терапевт на детето.  

Работата с родителите включва информиране и консултиране за основ-
ните аспекти на заболяването, които биха довели до затруднения в развити-
ето и ежедневните дейности на детето – лечение, прогнози, рехабилитация, 
мултидисциплинарна работа. Извършва се наблюдение на обгрижването на 
детето в реални условия. Друга дейност е предоставяне на родителите писме-
на и нагледна информация за: нормалното психомоторно развитие на детето; 
последователност в развитието на ежедневните дейности в детска възраст и 
информация за заболяването.

Много често обгрижването на дете с увреждане е предизвикателство и 
нелеко задължение, особено за тези които за пръв път стават родители. Дей-
ности на ерготерапевта в тази насока:
  Обучение в правилни техники за обгрижване (хранене, обличане, къпа-

не) на дете с увреждане в зависимост от неговите клинични симптоми: 
промени в мускулния тонус; промени в мускулната сила и обема на 
движение; анормални движения, пози и рефлекси; сетивни уврежда-
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ния; ниско тегло; вродени ортопедични дефекти, множество уврежда-
ния и деформитети. Техники от различни положения на тялото – лег, 
страничен лег, седеж, седеж в майката; 

  Обучение в повдигане, носене и поставяне по време на обгрижването;
  Обучение в правилно позициониране (положение на тялото) по вре-

ме на хранене, обличане, къпане, игра, бодърстване и сън. Например: 
Позициониране на детето по време на хранене и пиене на течности 
съобразно с повишеният тонус на тялото – седеж със свити колене и 
прибрани напред ръце, бавно и със стимулиране на преглъщането с лъ-
жичката.

  Адаптиране на домашната среда за посрещане на специфичните нужди 
на детето – легло, стол, баня, тоалетна, прибори.

  Обучение в използване на помощни и адаптирани средства.
  Изграждането на терапевтична и стимулираща среда за детето – интег-

риране на рехабилитационните методи по време на игра и обгрижване 
на детето. 

  Обучение на семейството към единен подход в обгрижване и работа с 
детето и спазване на мерки за безопасност.

  Обучение в разпознаване на симптоми за изоставане в развитието и/
или усложнения, за които трябва да потърсят помощ от специалист. 

Ерготерапията в домашна обстановка е важен момент от ранната интер-
венция. Терапевтът трябва да оцени влиянието на увреждането на детето 
върху ритъма на живот на семейството. В дома терапевтът може по-добре да 
усети проблемите в семейството и физиологичния аспект на развитието на 
детето. Домът е най-добрата среда за терапевта, където той може да придо-
бие разбиране за взаимодействието на семейството и детето и влиянието на 
средата върху изпълнението и участието в дейностите на детето. Извършва 
се наблюдение на детето в домашна среда и наблюдение на родителите по 
време на режимните моменти в отглеждане на детето. Използвани средства: 
възглавници, одеала, столчета, играчки, предмети от бита, адаптиране на съ-
ществуващи помощни средства и играчки, прибори в зависимост от целта и 
проблема на детето
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Работа с детето:
  Проследяване на нервно-психическото развитие на детето и развитието 

му относно участието в дейностите от ежедневието – хранене, къпане, 
лична хигиена, игри;

  Сензорната интеграция; 
  Фина и груба моторика чрез участие в игри и дейности от ежедневие-

то; 
  Преодоляване на затруднения в ежедневните дейности; 
  Заучаване на дейности за съответния възрастов период съобразно спо-

собностите и ограниченията на детето;
  Работа с различни играчки за развиване на координация и хватателни 

функции;
  Хранене в седнало положение – в количка или кошче; 
  Поставяне в седнало положение, страничен лег и по корем с цел да 

достига и играе самостоятелно с играчки.

При работа с детето в ЦРИ се използват модули, играчки, специализирани 
играчки за развиване на фина моторика и сензорна интеграция, специализи-
рани надуваеми топки и други форми; специализиран набор от предмети с 
различна повърхност; адаптирани средства, помощни средства.

Преките услуги, в допълнение към личното взаимодействие с детето, 
включват и обучение и емоционална подкрепа на обгрижващия. Обучени-
ето може да включва обяснение на взаимовръзката между компонентите на 
изпълнението (в т.ч. контрол на трупа, стабилност на раменете, фина мото-
рика) и функционални умения (в т.ч. игра и самообслужване). Обяснението 
на терапевтичните дейности помага на семейството да разбере причината 
за поставените цели на терапевтичната програма и увеличава вероятността 
за сътрудничество и приемственост между терапевтът и родителите. Семей-
ствата на деца със сензорни нарушения се нуждаят и от помощ, за да разбе-
рат поведението на детето. Родителите може да са загрижени ако детето е 
хиперактивно или неспособно да задържи вниманието си, което води до раз-
стройване на ежедневното взаимодействие с детето. Затова ерготерапевтът 
обяснява сензорните проблеми, които влияят върху възбудата, вниманието 
и поведението на детето. Терапевтът може да изработи и индивидуална про-
грама за интеграция на детето, съобразявайки се със специфичните изисква-
ния на семейството. Приспособяването на средата в дома може да помогне 
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на детето да организира и пригоди сензорните си реакции. Когато детето се 
почувства комфортно в заобикалящата го среда, позитивната връзка между 
него и родителите се получава естествено.

Когато интервенцията започне от неонатологичното отделение се използ-
ват методи за стимулиране и релаксиране, одеалца, биберони, играчки. На-
блюдение на майкaта и детето по време на режимните моменти, ако майката 
е приета в отделението.

Ерготерапията използва холистичен подход при работата с детето и него-
вото семейство. Това позволява да се интегрира програмата за ранна интер-
венция в ежедневието на семейството като единна система.

Петя Минчева
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ГЛАВА IIІ

СЛУЧАИ ОТ ПРАКТИКАТА НА 
“ДЕТСКИ КЪТ ЗА РАЗВИТИЕ” – ЦЕНТЪР ЗА 

ПСИХОЛОГИЧЕСКА ПОДКРЕПА ЗА ДЕЦА И СЕМЕЙСТВА 

Момчето, което се опитваше да не се забрави

Срещнах Робърт в края на 2009 година на работна среща на социални и 
образователни институции, на каквито често съм канена като детски психи-
атър, отговорен за детската психиатрична служба в Русе. Робърт е на 13 го-
дини и от около 2 години живее в дом за деца без родители в града, настанен 
там като мярка на закрила, защото е намерен да се скита гладен и измръзнал, 
ровещ в кофите за боклук. Това го беше успокоило и подредило, но от из-
вестно време беше започнал да бяга от училище почти всеки ден и това беше 
предизвикало голямо безпокойство. Поведението му беше назовано “проти-
вообществено” и следователно изискващо настаняване в поправителна ин-
ституция. Очакването към мен на работната среща беше да дам мнението си 
за това. 

Бягствата на Робърт са озадачаващи, обикновено малко след началото на 
учебния ден, при което той оставя якето и раницата си в училище и бива на-
миран на различни места, като че ли “засмукан” от нещо, на което не може 
да се устои. До този момент никога не е бягал от дома. Там са забелязали, че 
старателно събира малки хартийки и други отпадъци, хвърлени по земята. 
Разпознавайки белезите на психично страдание, каня Робърт да се среща с 
мен. В една от първите ни сесии го питам какво пречи той да намира пътя до 
дома и той ми отговаря: “забравих се”. Имам различни предположения какъв 
е смисълът на думите му, но какво това значи ми показва той, когато успявам 
да се оставя да го направи. Докато разглежда какво има в едно чекмедже на 
бюрото в моя кабинет, той вижда няколко табелки с името ми. Заинтригувано 
пита какво е това и аз му предлагам да му направим такава табелка. Така за-
почва да пише имената си на компютъра, после годините, кога е роден, къде 
живее, сменяйки шрифтове и цветове. През пролетта Робърт започва да бяга 
от дома като преди това моли да го заключат, за да не може да го направи. 
Има предложение да бъде преместен в друг дом, извън Русе. Моята позиция 
е, че не знам къде е по-добре да живее, но държа където и да е, да идва всяка 
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седмица и да се среща с мен. Той често разглежда списания и брошури, ос-
тавени на масата в чакалнята и понякога пожелава да си вземе нещо. Веднъж 
харесва настолен календар, на него отбелязваме всички дни до края на го-
дината, в които ще се срещаме. Робърт използва пространството в кабинета 
ми да конструира нещо важно, в един шкаф подрежда дребни украшения, 
рисунки, малки пластмасови колички, които носи. Всеки път отваря шкафа 
за да види, че всичко е там, а аз се грижа за това. 

Случаят е представен от д-р Биляна Мечкунова – детски психиатър

Момичето, което искаше да порастне

Срещам се с Ана от лятото на 2009 година. Първоначално е доведена от 
майка си, заради “поредната й фикс-идея да порасне и да стане 2 метра”. Ко-
гато я виждам за пръв път Ана е на 16 години. Желанието си да стане висока 2 
метра тя обяснява като единственият начин да се чувства по-комфортно като 
има величествено излъчване, това е целта на живота й и нищо и никой не би 
могъл да я отклони от нея. Подозрението й, че аз бих могла да се опитам да 
я накарам да се хареса такава каквато е, се успокоява след като й отговарям, 
че нямам подобно намерение, а от първата ни среща съм разбрала за нуждата 
й да бъде по-спокойна и се интересувам най-вече от нейните безпокойства. 
Това прави възможно срещите ни да продължат. Те са сравнително редки и 
така не пречат на важните й неща в този момент като ученето и спорта. Ана 
разказва за трудното си време в училище, където се справя отлично, но е 
абсолютно невъзможно да има оценка по-ниска от 5 и да има отсъствия по 
какъвто и да било повод, а присъствието на съучениците й е много непоноси-
мо. Тя търси причините за тази настойчивост “всичко да е перфектно” в ро-
дителите си, нарича ги “идеални”, а историята за една от прабабите й, която 
е била “огромна” й дава известна увереност, че носи подходящи за основната 
си цел гени. Голяма част от тези първи разговори са посветени на “любовни-
те й разочарования”, за нея любовта е “хапане, скубане и мачкане на кокали”, 
нещо, което “побърква и разсейва от големите цели”, нещо, от което Ана 
иска да се отърве. Мисълта за “Сашо, в когото е несподелено влюбена” не й 
дава мира, тя има фантазии, в които е на 21 години, жена-гигант, майка на 5 
деца, бременна с 6-то, семейството на Сашо е загинало и тя го кани в нейната 
къща, за да се грижи за него.
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В този много ранен етап от работата си представям случая на един от се-
минарите на “Фройдистко поле” в София. Осветяват се няколко аспекта: Ана 
е момиче с психотична структура и тя не притежава средствата да се защити 
от лошата воля на Другия; в срещите си с нея аз заех позицията на партньор, 
“един Друг, който не знае”, за да може да се отвори пространство за изобре-
тяване на нейните собствени решения, за намиране на начин да държи в едно 
собственото си същество и да се идентифицира с нещо, което да й позволи да 
си намери място в социалната връзка. Ориентири в това за мен са кое я инте-
ресува, кои са аспектите, които я успокояват и кои са тези, които я включват 
в наслаждението, което я завладява и подчинява.

Така Ана започва да говори освен “за ръста, училището и Сашо” за инте-
реса си към бижута, парфюми и музика. Често обсъждаме начина й на об-
личане, тя се опитва да намери този стил, който да пасва най-много на това, 
което е в момента. Постепенно тя заменя дрехите и аксесоарите си тип “хеви 
метъл” с дълги едноцветни рокли без много украшения, изграждайки едно 
ново излъчване на “едновременно минимализъм и елегантност”.  

Ана вече почти не споменава безпокойствата си за ръста, но вместо това 
започва да говори за тревожещото я “неясно бъдеще”, с какво ще се занимава 
след като завърши гимназия, какво ще следва, какво ще работи. Така тя изра-
ботва решението си да се занимава с изучаване на езици, да следва лингвис-
тика, така че да може да работи като “преводач” и обяснява: “Преводачите 
могат да работят сами от дома си, това е добре за мен, за мен работата в екип 
е невъзможна”.

През есента на миналата година прекъсваме срещите си поради мое про-
дължително отсъствие. При връщането ми Ана не идва в уговорения ни час. 
Вместо това се обажда нейната майка, за да ми каже, че Ана е станала много 
неспокойна, имала “криза на училище”, говорела, че “животът няма смисъл 
и иска да се самоубие”. Но нещо е успяло да я успокои и това е предложение-
то от училището й да учи като индивидуална ученичка. Аз подкрепям това. В 
следващите ни срещи Ана ми разказва за “невъзможността си да понася този 
тъп живот”, за опасението, че някой би могъл да й попречи или да я спаси, 
което за нея единствено стои като “пречка” да осъществи намеренията си. Аз 
я слушам, почти без да я прекъсвам и казвам, че вероятно се чувства много 
изморена. Тогава тя започва да говори за “нуждата си от почивка от тревоги-
те, които постоянно я заливат”. Заявяването, че иска да се отърве от живота, 
е нейният начин да остане в него. 
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Да остане като никога няма да създаде семейство и да има деца, защото 
„обикновените неща, който радват другите не са за мен”, тъй като „аз съм 
различна, това е моето изкуство”. Така в срещите ни Ана подрежда с думи 
„своята индивидуалност”, като особено подчертава какво я отличава от дру-
гите, наречени от нея “промитите мозъци”. „Емоционалната топлота и се-
мейния уют са непоносими за мен, аз търся неутралност и дистанция”. Тя е 
много ядосана, защото никой от нейното семейство не приема думите й като 
„сериозни”, а като „това е от пубертета, ще мине” или „ти си сигурно психич-
но болна, за да говориш по този начин”. „Майка ми твърди, че съм боклук” 
– разказва тя – „но аз й отговорих боклук, който знае какво иска”. Посрещам 
казаното от Ана с: „Това, което чувам, са разсъждения на голям човек, който 
има доста подредени принципи в живота.” 

Подчертавайки своето различие Ана се опитва да се впише в света и за 
известно време е много заинтересувана от зодии, за които много чете в Ин-
тернет и обяснява поведението си и важните си отношения през наученото 
за тях. Така тя крепи крехкото си равновесие, а за нещата, които я карат да 
се чувства „хлътнала”, тя създава „заместители, които не са толкова опасни” 
– „знам, че отношения със Сашо са невъзможни, но толкова ми се иска да го 
гушна, затова гушкам одеялото и си представям, че е той, ако беше истин-
ският в леглото ми, бих го изритала веднага.” „Моят идеал е спокойствието, 
но това е непостижимо. Постоянно се страхувам от нещо, да не ме оберат, да 
не вляза в затвора, да не се разболея. След време си казвам, че какво толкова, 
но идва следващото”.

В по-честите ни вече срещи, което Ана сама предлага, тя все по-често 
говори за родителите си. Баща й се появява в нейния дискурс в началото 
като „приятен събеседник” (в един момент Ана така нарича и мен), после 
като „човек, който за разлика от нея, не е осъзнал, че е е по-добре да живее 
сам”. За майка си, към чието мнение в началото съотнася всичко, което казва 
и прави, започва да говори, че „я отвращава”, посочвайки, че тя е основната 
причина за появяването й на света „без дори да бъде питана”. След време тя 
включва и баща си в отношението си на „погнуса”: „Само като си представя, 
че са правили такова противно нещо като секс, за да ме създадат, не им давам 
да ме пипат даже”.

За една от последните ни срещи Ана идва след кратко прекъсване, за което 
се е обадила предварително. Тя започва с: „Хубавото е, че не се ядосвам, че 
съм ниска поради промяната в светогледа ми, така ме е създала природата.” 
И след това добавя: „Преместих се.” Така разбирам, че се е преместила да 
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живее в жилището на баба си и дядо си. Обмисляла го е отдавна, но това 
което я е накарало да го направи точно в този момент, е отказът на баща й да 
отсече дървета, които сам е посадил преди време пред блока им. „Тези дърве-
та не ми дават мира, те ми спират светлината, тя е нужна за очите ми, те са ми 
най-важният орган.” Ана заявява: „Никога няма да простя на баща си, казах 
му – щом ти е жал за дърветата, стой си с тях без мен”. Ана разказва за ново-
то място, в което живее, описва го като „светло и някак пречистено”, нарича 
жилището на родителите си „дупка” и „пещера”. „Присъствието на баба и 
дядо не ме изнервя така както това на майка ми и баща ми, те не са ми винов-
ни за нищо, присъствието им не е така натрапчиво, ако искам мога да отида 
и да говоря с тях, но те не ми говорят глупави сантиментални приказки, тук 
моето „не” се чува и уважава.” И добавя: „В новият апартамент нищо не ми 
напомня за Сашо, всичко тук се опитва да го извади от мен.” Когато я питам 
как са реагирали родителите й на решението да се премести, Ана отговаря: 
„Баща ми нищо не каза. Неговото присъствие е тежко, чувстваш се покрусен. 
Ужасих се, че майка ми вярва, че ще постоя малко при баба и дядо докато ми 
мине и ще се върна в къщи. Тази жена съвсем е оглупяла, всичкият й мозък е 
отишъл в професията й. Вместо да уча и да съм самостоятелна, както става с 
всички пораснали, ще се връщам при мама и тати.”

В последната ни среща Ана ми разказва, че е ходила на вечеря у родители-
те си: „Много неща се промениха след като станах на 18 години. Родителите 
ми са различни, разбрали са ме, държат се като хора, които са готови да те 
подкрепят, но не искат да се натрапват, от тях чувам отговор – както желаеш. 
Знаят, че това, което важи за другите, при мен е обратно. Аз не мога да бъда 
като другите, не само не искам.”

Случаят е представен от д-р Биляна Мечкунова – детски психиатър

Разказ за едно светло дете, което ни показа как открива света

С. носи името на светлината. Той е на 4 години и не говори. В началото 
седи в скута на баща си като няколко месечно бебе. Наблюдава това, което 
правя (играя с топка и психомоторни модули, строя коминче и го събарям), 
но когато забележи, че го гледам, веднага скрива лицето си. Опитите на ро-
дителите да го “подканят” да играе са безуспешни. Техните призивите още 
повече карат С. да търси сигурност при баща си. Решавам да привлека ба-
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щата като партньор в играта и така да поканя С. да играе с мен. Използвам 
един голям модул като люлка и моля бащата да го полюлее. Детето се държи 
за ръката му и като че ли са свързани в едно цяло. Предлагам на бащата да 
пусне ръката на С., за да може той сам да се държи. Бащата го пуска, а аз го 
моля да се отдалечи на известно разстояние. Детето понася това отделяне от 
баща си, който “не изчезна”, след като се пусна. Така за пръв път истински 
се срещаме със С.

В следващите сесии от време на време той отива до баща си, докосва го по 
коляното и отново се връща в пространството, което съм обособила за игра. 
Разделила съм игровата зала с помощта на модули и така има кът за детето и 
кът за родителите. Между тях е поставен модул, който изпълнява функцията 
на врата и всеки път, когато С. иска да отиде при родителите си, тази врата 
“се отваря”. Пак от модулите строя влак, който тръгва на пътешествие. С. се 
включва в тази игра, поставя няколко плюшени играчки отгоре и започва да 
го бута. Той е удивен когато влакът преминава през “тунел”, т.е. в един мо-
мент изчезва, а после се появява цял и невредим.

Докато играя с детето, родителите му непрекъснато го призовават да на-
прави различни неща, например да назове цветовете на модулите, да преброи 
вагончетата”, но той не откликва. Те са обезпокоени, че С. не говори и тър-
сят помощта на различни специалисти. Искат с детето да работи и психолог.  
Така се заражда идеята в работата да се включи още един, който може да стои 
между родителите и детето и същевременно да посрещне тяхната заявка. От 
този момент С. и родителите му се срещат освен с мен, Нина Василева, и с 
Любов Лукарева. Важно е родителите да бъдат подкрепени в опитите им да 
видят малките стъпки, които С. прави като изобретява свои конструкции и 
така изследва пространството и свойствата на предметите.

Има няколко игри, които той много харесва. Едната е да стъпва върху моду-
лите докато те се смачкат и след това да гледа как отново възвръщат формата 
си. Радостта му от това откритие често се съпровожда от “пърхащо” махане 
с ръце. Веднъж забелязва, че следата отставена от стъпките на Любов, остава 
за по-дълго време и я кара да го направи още един път като я сочи с пръст и 
казва “Аз”. Служи си буквално с “името”, което преди малко е чул. Оттогава 
сме внимателни да се назоваваме със собствени имена вместо да използва-
ме лични местоимения. Друга любима игра е построяването на коминче от 
модули, съпроводено с броене до 10. С. изговаря цифрите все по-отчетливо 
и уверено. С голямо удоволствие събаря постройката и настоява веднага да 
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я започне отново. Оставяме го сам да инициира играта. Накрая се радва да 
бъде съборен върху модулите и да бъде затрупан с останалата част от тях.

В хода на тези игри той съвсем забравя за родителите си и ние решаваме, 
че можем да им предложим да излязат от игровата зала по време на сесиите. 
Правят го постепенно – първо бащата, след това майката. Безпокойството им, 
как синът им понася тяхното отсъствието, ги връща неколкократно. С. също е 
разтревожен когато забелязва това. Но обяснението, че мама и татко са навън 
и го очакват, го успокоява и той с удоволствие се връща към играта. Ясно 
забелязваме, че когато родителите присъстват, С. прекъсва играта и изтичва 
до тях и докосва единия, най-често баща си. Това най-често става когато той 
е много въодушевен. Като че ли емоцията, която го връхлита и не може да 
се понесе, независимо дали е радост или безпокойство, с докосването “се 
предава” на бащата.

Забелязваме също, че С. започва да се интересува от гласа си. Той крещи 
пронизително и след всеки свой крясък се заслушва. Изглежда като че ли се 
наслаждава на собствения си глас. Във всяка сесия се връща към първона-
чалната игра на “влак”. Развиваме тази игра в малък сюжет, където за да се 
отвори бариерата и да премине влакът, той трябва да плати такса. Забелязва-
ме, че увлечен в играта, той изрича думата, която му е необходима, така че да 
се изпълни това, което иска. Започва да изрича все повече нови думи. Често 
родителите му го карат да ни каже някоя нова дума като “Мики Маус”, “Мечо 
Пух” или “чакай малко”, но той не реагира на директното им настояване. С 
това той ясно ни показва, че  като следваме детето, можем да създадем тако-
ва пространство в играта, в което да се появи неговото желание да използва 
думите за да ни каже нещо.

Удоволствието, което С. преживява докато играем, прави трудно приключ-
ването на срещите ни. Затова изработваме малък сюжет, с който да обозна-
чим края на сесията. Поставяме куклите, с които сме играли в къщичката, 
построена от модули и им пожелаваме “приятна почивка до следващата сре-
ща”. След това отиваме заедно и пишем бележка с датата и часа й, която му 
даваме.  

Решаваме да преминем към следваща стъпка, а именно да оставим С. сам 
да се преоблече. До този момент само съветваме родителите да го оставят 
сам да се облича и обува, но те по навик започват да го обслужват като дете, 
което не е способно да направи това. Използваме случая, че няма други деца 
в чакалнята и им казваме, че има достатъчно време и могат да останат кол-
кото искат за да може той на спокойствие да се преоблече. Оставаме за мал-
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ко началото, помагайки на С. с последователни инструкции как точно да си 
постави ръцете . Бащата също асистира и така в крайна сметка С. се справя, 
което е подкрепено с аплодисменти. Тази стъпка е много важна и ние настоя-
ваме да се случи. Искаме да окуражим родителите в опитите им да предоста-
вят пространство на детето, в което С. може да изследва света с любопитство 
и да научава като използва собствения си опит. 

Случаят е представен от Нина Василева – възпитател 
и Любов Лукарева – психолог

Моите затруднения и затрудненията на Светослав

Светослав е юноша на 18 години, срещам се с него от лятото на 2010 годи-
на. Срещите ни са веднъж седмично и продължават около 7 месеца.

Той има интереси в областта на историята, културологията, спечелил е 
бронзов медал на международна олимпиада по лингвистика. Споделя, че има 
проблеми с общуването: ”На другите хора разговарянето им идва отвътре, а 
на мен ми е неестествено. Провалям се в създаването на контакт. Мисля, че 
причината е в моята незаинтересованост, нищо не ми е интересно и затова не 
мога да изкажа никакво мнение. Чувствам мозъка си задръстен, искам да се 
освободя от постоянното премисляне.” На въпроса ми от кога е установил, че 
е започнало това премисляне разказва, че още от 4 годишен е искал да бъде 
като всички останали, обръщал се е към децата така, както възрастните са 
се отнасяли към тях. Според него често е критикуван от родителите си: „Те 
искат да имат един перфектен син, но не им стига това, че не пия, не пуша, 
хващат се за това, че не си мия зъбите. Контролират ме като ми казват да мъл-
ча и ми се смеят. Аз винаги имам различно мнение от хората, но моята гледна 
точка се отхвърля, дори когато в училище говоря за някой литературен герой. 
Може би защото говоря без да ме питат. Понякога изпитвам дребнавото чув-
ство аз да казвам кога някой да мълчи. Искам да имам мой дом, където всеки 
да може да бъде изгонен и родителите ми да бъдат контролирани без жал.”

След един безобиден според мен въпрос си навличам гнева на Светослав, 
който с думи ми показва, че питайки влизам в ролята на “лицемерната му 
майка”, която често задава въпроси като го залива със своето заинтригувано 
изискване. Младежът ми обяснява, че той си е самодостатъчен, но за да ус-
пее в живота ще трябва да се научи да е лицемерен, за да заблуждава другите, 
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че има нужда от тях. Споделя, че с нашите срещи цели да стимулира мозъка 
си, за да постигне това. Би искал да може да общува чрез предаване на мисли 
и идеи, защото езикът е многозначен и всеки разбира различни неща или 
да се научи да се изразява така, че другите да разбират това, което той иска. 
Има идеал за човек, който знае как работят умовете и правилата на мислене. 
Този човек, към който се стреми Светослав е свободен от чувства, умът му 
се движи като хладна машина и не се интересува от обикновените идеали на 
хората, владее тълпата чрез ораторско майсторство и може да променя ис-
торията. Така говоренето в нашите срещи понякога се оказва в омагьосания 
кръг между изстраданото убеждение на Светослав, че не трябва да говори 
без да го питат и угрозата пред мен, че ако питам ще бъда в позицията на 
“лицемерната му майка”. Често се чувствам затруднена и санкционирана ед-
новременно.

В търсенето на опори в езика, младежът изгражда конструкции, които 
понякога ми звучат страховито. Ако аз успея да прекъсна мълчанието като 
поискам разрешение да задам въпрос или, ако се извиня, че не съм задала 
подходящия въпрос, той ми ги разказва. Това са теории за свръхчовека, който 
може да създава физични закони и владее духа, материята и има правото да 
убива, за анархията като висша справедливост, за антифеминизма като кауза. 
След като веднъж го питам какво очаква да направя като ми съобщава това, 
той отговаря, че очаква реакция, различна от присмех. Аз, разбира се, се от-
насям с уважение и внимателно записвам всички негови теории, чрез които 
според мен той се опитва да позиционира себе си. Също така ми се струва, че 
понякога ме провокира да го оборя и слуша с интерес моята различна гледна 
точка.

В момент, когато разговарянето помежду ни е блокирано, Светослав спо-
деля, че животът му е празен, няма важна цел и „дори в гората да отида, аз 
пак ще бъда извън закона”. Иска му се да има какво да каже, но не го намира. 
Това го измъчва и се нуждае от разнообразие. Заявява, че неговата работа е 
само да насочи вниманието си нанякъде, а хората разбират това и му орга-
низират нещо интересно. На моето съмнение дали хората ще бъдат склонни 
да правят това, Светослав отговаря с гневна забележка: ”И не ми казвайте, 
че това не може да се постигне, защото аз вече съм го правил в кръжока по 
математика, по културология, по лингвистика.” Моето затруднение, дали ако 
организирам нещо, с което да провокирам интереса на младежа, няма да под-
крепя егоцентричното му налудно убеждение, е обсъдено в сесия за супер-
визия. На следващата ни среща обяснявам, че аз не мога да отгатвам какво 
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му е интересно, но мога да предлагам. Той утвърдително повдига палец със 
задоволство. След като изреждам различни възможности и той ги отхвърля, 
остава възможността да се занимаваме с писане, която той приема. От този 
ден началото на сесиите не е толкова мъчително. Аз подавам лист и хими-
кали, от който Светослав сам си избира един и започва да пише. След като 
началото е поставено на листа, разговорът продължава в сесията. Не мисля 
обаче, че са по-малко мъчителни опитите на субекта с психотична структура 
да научи законите на езика, да намери начин да се очертае, да се измъкне 
от позицията на единствен обект на желание. На листа той пише: „Когато 
се изгуби тръпката от живота, какво остава, освен една тленна черупка, из-
искваща постоянно подхранване и поддържане и един ум, нуждаещ се от 
постоянни тренировки, за да не залинее. Гласът, звукът, езикът, всичко това 
залинява и ми става все по-трудно да ги използвам. Писмената реч, която е 
без тон, без звук, без ударение, се превръща в основният ми метод за кому-
никация. Но както говорът залинява, така и умът, а от него и способността да 
пиша.” Светослав отхвърля моята теза, че някои от писателите са велики и 
са останали в историята със своите книги. Не се съгласява, че един писател 
е способен да промени историята. Според него хората, които са променяли 
и изграждали историята, са можели да изнасят речи и са владеели ораторско 
майсторство.

Срещите за кратко прекъсват поради ваканцията. Имаме уговорка, че като 
започне училище ще дойде за определим нов час за сесиите ни. Това не се 
случва и аз изчаквам известно време преди да се обадя и да го потърся. Оказ-
ва се, че е забравил, насрочваме среща, но Светослав пристига час и поло-
вина по-късно: „Бях забравил въобще за уговорката, но в последно време 
мозъка ми пак е задръстен, а тук часовете помагат”. Приемам, че тази заявка 
трябва да бъде уважена и провеждаме срещата въпреки закъснението. Цити-
рам нещо, което той ми е казвал преди, че не разбира защо хората постоянно 
трябва да се търсят, за да говорят, че не разговорите според него са важни, а 
споровете. Предлагам за нещо да поспорим. Светослав променя мрачната си 
физиономия. Продължавам с цитирането и показвам, че помня интересните 
му тези за антифеминизма, анархията. Той се усмихва и видимо се оживява. 
Започва да разказва как това е всъщност една обща теория и разясни своята 
логика: ”Хората се подчиняват на законите, защото вярват, че ги има. Вярват 
в законите, защото вярват, че имат нужда от тях, а когато повярват, че нямат, 
няма да имат нужда от тях. Да си призная от 1 месец ми минава мисълта за 
революция. За да бъде мирна, трябва да се неутрализира въздействието на 
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законовите органи.” Питам го какво ще му донесе това, отговорът е - „дейст-
вие”. Продължавам спора с мнението, че това може да се окаже опасно дейст-
вие, а Светослав пита дали е верен изразът, че целта оправдава средствата. 
Тръгва си замислен.

Случаят е представен от Милена Попова – психолог

Белезите на живота

Алекс е момче на 9 години, насочен за диагностична оценка в Детско-
юношеския център за психично здраве (ДЮЦПЗ) от Комплекс за социални 
услуги за деца и семейства (КСУДС) през март 2011 година по повод на: „за-
честили неправомерни прояви, поведенчески проблеми – бягства от учили-
ще, агресивно поведение към връстници, кражби от магазини и съученици”. 

За пръв път родителите консултират Алекс през 2008 година по препоръка 
на учителката в първи клас. Срещата на момчето с образователната система 
е съпроводена със затруднения в активното внимание, повишена двигател-
на активност, импулсивност, които са направили училищното му обучение 
твърде проблематично. Тогава родителите решават “да бъде върнат обратно 
в предучилищната група”. 

През 2009 година родителите на Алекс се разделят и той остава да живее с 
майка си, която има две пълнолетни деца от други съжителства, които също 
са били обект на работа от страна на  полицията и Отдел “Закрила на детето” 
и са напуснали семейството. По-голямата сестра на Алекс е настанена в ин-
ституция с прояви на промискуитет, а по големият му брат е в затвора.

В Отдел “Закрила на детето” се занимават със случая на Алекс от лятото 
на 2009 година, когато постъпва писмо от полицията, че детето е намерено 
безнадзорно да се къпе в централния шадраван на града. През 2010 година 
по препоръка на Отдел “Закрила на детето” Алекс се премества да живее 
при баща си, поради несправяне от страна на майката в грижите за него и 
необходимост от по-строг родителски контрол. Посещава ежедневно “Цен-
тър за работа с деца на улицата” към КСУДС. Според социалния доклад при 
посещенията на Алекс в дома на майка му и контактите с нея той зачестява 
антисоциалните прояви и редовно е в неугледен вид. Според разказа на ба-
щата в тези периоди прави кражби на мобилен телефон от съученик и на 
играчки от “Кауфланд”, след което казва на съучениците си, че майка му ги 
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е подарила. В училище също често му е трудно да издържа до края на часо-
вете, има епизоди на изразено безпокойство, в които бяга около чиновете, 
бие се с децата и говори вулгарни думи, поради което учителката иска той да 
бъде преместен в друг клас. Така от 2009 година Алекс е обект на ежедневна 
грижа в КСУДС. Всяка сутрин той отива там, учи уроците си, играе, среща се 
с различни специалисти. На обяд отива на училище. След часовете се връща 
отново в КСУДС. Оттам го взема баща му след като приключи работа и се 
прибират заедно в къщи.

Първоначалните ми срещи с Алекс са като психолог в ДЮЦПЗ. Той е до-
веден от социалния работник в КСУДС, който в коридора ми казва, че са 
пристигнали с велосипеди и Алекс често управлява без ръце. Оставайки на-
саме, момчето се представя като ми показва различни белези по тялото си, 
разяснявайки от какво е всеки един от тях – от възпитанието на баща му, от 
падане, от сбиване със съученик. През цялата сесия се движи напрегнато 
в стаята и трудно задържа вниманието си, почти не говори, казва че мрази 
да разказва истории. Опитвам да го попитам нещо за майка му, но той отго-
воря: ”Какво значение има това ?”. Разбрирам, че Алекс няма да изпълнява 
инструкции и да отговаря на въпроси. Предлагам игра с кукли “петрушки”. 
Алекс с охота слага на ръцете си две кукли и така куклите провеждат диалог. 
Моята кукла пита неговата кукла дали познава Алекс – едно момче, което 
много обича да бяга, да скача, да кара колело без ръце. Неговата кукла отго-
варя утвърдително. Моята кукла моли неговата кукла да предаде на Алекс 
да бъде внимателен, защото би било много жалко и тъжно, ако се нарани. 
Алекс учудено надниква между двете кукли на ръцете си и ме поглежда. Ся-
каш за пръв път се среща с нечия загриженост. На следващата среща Алекс 
построява къща от психомоторните модули, ляга вътре и казва, че не иска да 
си ходи. След като му се налага да приеме края на сесията, казва: ”Добре, но 
искам да си запиша час и да идвам пак”. Не мога да не отговоря на негова-
та заявка и продължавам да се срещам с него в рамките на удължен период 
на диагностична оценка. За срещите го води социален работник от КСУДС. 
Алекс всеки път ме изненадва с предложения за нови игри, с галантни же-
стове като букетче набрани по пътя цветя или плодове, с предупреждение, 
че на люлката има пирон. С маниерите си на малък кавалер сякаш цели да 
ме съблазни, очарова и дори покровителства. Един ден пристига с обръсната 
глава. Питам го кой му е направил тази прическа. Не отговаря веднага, но по-
късно, когато той решава, споделя, почти като тайна, че се е подстригал сам, 
защото бабите пред блока са го помислили за момиченце. Не разбирам какво 
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се крие зад това и каква е връзката с нетипичното за възрастта му „мъжкар-
ско” поведение. 

Често момчето успява много бързо и умело да се скрие някъде между иг-
рачките в залата и да се забавлява на това как го търся, мърморейки, че ми 
е скучно без него. Доставя му удоволствие да хвърля, удря, рита енергично 
модулите в залата. Интересува се от играчки, които имат някакъв вътрешен 
механизъм. Веднъж не мога да го отклоня от това да разглоби една пластма-
сова риба, завладян е от загадката какво има вътре. При сглобяването отново, 
изпадат 2 болтчета, които остават излишни. Алекс ги прибира грижливо и 
казва, че могат за нещо да му послужат. Мисля си в този момент, че може би 
той е именно в позицията на изпаднал от желанието на майка си и неговото 
оръжие в борбата за живот е да предизвиква симпатията, желанието, очаква-
нето на другите.

На една от срещите Алекс ми казва, че иска да си купи дъвка. Отказът 
ми да отида с него до магазина преди да приключим сесията, го взривява. 
За секунди отключва външната врата, хуква навън и пресича улицата с на-
товарено движение без да се огледа. Социалният работник успява да го до-
гони и го връща обратно. Обяснявам, че ако пресича така улицата, може да 
го блъсне кола, да му счупи нещо или дори да го убие. Алекс отговоря: ”И 
какво от това, тъкмо ще приключат мъките ми?!”. Казвам, че ме е грижа за 
него. Алекс ме поглежа с недоверие и добавя: „След като си ме виждала само 
няколко пъти?”. Отново потвърждавам, а той прекратява диалога ни като се 
впуска в игра с топка. 

След известно време се осъществява мултидисциплинарна среща между 
представители на ОЗД, КСУДС и ДЮЦПЗ, бащата и Алекс, на която се об-
съди предложението Алекс да бъде включен в индивидуална терапевтична 
работа към здравно-социалната услуга “Детски кът за развитие”. Оказва се, 
че има неяснота дали социалните услуги не се дублират. Категоричността, с 
която Алекс изразява своето желание да посещава „Детски кът”, оставя края 
на срещата отворен в търсене на възможност това да се случи. Докато се 
изяснява този въпрос, моите срещи с Алекс продължават, без да е ясно кога 
и как ще бъдат регламентирани. Този момент ме поставя пред изпитание. 
Детето става все по-напрегнато, излага на опасност тялото си пред очите 
ми – катери се по оградата, излиза на улицата. Трудно успявам да регулирам 
това като се позовавам на закона, на който и аз самата се подчинявам. Казвам, 
че ще се нарани, че началникът ми не позволява това, че ще ме уволнят от 
работа. Като че ли Алекс се оказва отново в една ситуация, в която той няма 
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свое място. В тази ситуация той е застрашен да изпадне, „да бъде върнат 
обратно”, да стане отново обект на капризната воля на всемогъщия Друг. На 
поредното екипно заседание на “Детски кът” се обръщам към колегите си за 
своето затруднение. Взимаме решение, че е необходимо Алекс час по-скоро 
да се впише в регламента, правилата, които важат за всички други деца, ко-
ито посещават “Детски кът за развитие”. Бащата е поканен от детския пси-
хиатър и подкрепен в трудната задача да отглежда сам детето си. С него е 
договорено да организира работния си график така, че два пъти в месеца да 
приключва работа по-рано и той да води Алекс в “Детски кът”. Този момент 
внася видимо успокоение у Алекс. На следващата ни среща му обяснявам, 
че той вече ще идва както всички други деца и баща му ще се погрижи да го 
води. Алекс ме репликира скептично:  “Х-м, и до кога така?”. Доволен е кога-
то чува, че баща му е подписал договор за 6 месеца, но се учудва и не вярва, 
че баща му стои отвън и го чака. Налага се да се увери сам като поглежда 
през прозореца. Детето доволно подскача и се скрива между психомоторните 
модули. Питам го как баща му ще разбере, че се е скрил от него и той ми дава 
инструкция да изляза и да му предам, че Алекс се е скрил и иска баща му да 
го намери. Бащата влиза в тона на играта и когато открива Алекс, последва 
реакция на бурна радост и двамата си тръгват прегърнати. Няма да скрия и 
собственото си удивление от начина му да преведе своето желание, да излезе 
от анонимността на случай на социалната система и се превърне в син на 
баща си.

Така от края на юни 2011 година Алекс посещава “Детски кът” два пъти 
месечно и докато играем заедно, баща му го чака до вратата на залата. На по-
следната ни среща за пръв път разговаряме по-дълго време, докато Алекс ми 
предава урок по самоотбрана, показвайки ми различни бойни хватки. Обуча-
ва ме как да се защитавам, ако някой ме нападне вечер и иска да ме обере, за 
да избегна това, което се е случило с майка му, когато крадци я нападнали и 
й счупили две ребра. 

„Детски кът за развитие” е място, което Алекс сам избра. Той го разпоз-
на като място, което желае да посещава, като място, което да му партнира в 
енергичната му битка за живот. Сигурна съм, че следват много изненади и 
изпитания. Доволна съм, че мога да говоря на екипните заседания на „Детски 
кът” за всичко, което ме затруднява, вълнува, озадачава в срещите с Алекс.

Случаят е представен от Милена Попова – психолог
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Как да бъдеш партньор на едно дете

Н. е момиче на три години, второто дете в семейството от двама родители 
и сестра на 14 години. Н. не използва думи, произнася само звуци и отдел-
ни срички. Проходила е на една година и оттогава се е променила. Често е 
неспокойна, присъствието на възрастни или по-големи от нея деца силно я 
безпокои. Когато се разхожда с родителите си не им позволява да спират и 
разговарят с познати. Дори на плахия им опит да влязат в контакт с нея, тя ре-
агира с тревожни викове, запушва ушите си и скрива лицето си. От няколко 
месеца Н. посещава детска ясла, където или се изолира или събаря децата и 
ляга върху тях. Това, което я успокоява е или музиката от мобилния телефон 
или подреждането на листи един върху друг. Когато родителите й я викнат 
за да я прегърнат, тя не се отзовава. Н. е привързана към сестра си, която 
благодарение на една игра, успява да я накара да изрече първата сричка от 
името си. 

Срещам се с Н. в терапевтичната забавачница. Първоначално това става в 
присъствието на родителите й, срещите са кратки и детето само поставя края 
им като взема шапката и якето си и ги подава на майка си да я облече. Тя труд-
но понася моето присъствие. Намесите ми са дискретни, защото дори гласът 
ми успява да я обезпокои. Тогава й подавам листи, които може да подрежда. 
Опитвам се да я доближа и да подреждам заедно с нея и й предлагам празно 
кашонче, в което да ги слага. Н. посреща моите опити със силен крясък. Тя 
се приближава към мен с разтворени пред лицето пръсти, с леко отворена 
уста и сбръчкани вежди, вика с плътен и мощен глас и се опитва да ме удари. 
Успокоява се с музиката, записана на мобилен телефон, тя сама я пуска и се 
поклаща в такт. Чувствам се обезпокоена не само от неуспешните опити да 
бъда допусната близо до Н., но и от наставленията на майка й, че „така не се 
прави, това не е хубаво” и че „е грозна като прави така”. Разказвам за това на 
следващото екипно заседание и чувам от колегите си различни идеи как да 
продължа да оказвам гостоприемство на страданието на детето.

За следващата ни среща подготвям игровата зала като разделям простран-
ството с помощта на психомоторните модули и махам от стената една спе-
цифична рисунка, изобразяваща дете в цял ръст с големи очи и две дървета 
до него. Може само да се предполага дали Н. се чувства по-спокойна без 
рисунката, но е факт, че не само допуска, но и търси контакт с мен. Хваща 
ръката ми, за да покаже какво иска и ме води. Позволява да я люлея на един 
от модулите в люлка, разглежда с интерес обеците ми. Подаваме си топка, 
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първо с ръце, а после като я удряме с бухалки. Позволява да увия два воала 
около тялото й като рокля и започва да дефилира като манекенка, правейки 
съответните движения. Ръкопляскам и казвам “браво на Н.”. Моето присъст-
вие не я безпокои, дори когато се отдалечавам от нея за известно време, тя 
идва при мен и ме хваща за ръката като ме насочва какво трябва да направя. 
Тази сесия продължи доста по-дълго от предишните и краят й беше поставен 
от мен, а не от детето. 

При следващата ни среща Н. влиза сама в залата и веднага сяда на един от 
модулите, който предварително е обърнат като люлка. Тя не се сърди, че ро-
дителите й не присъстват в залата. В това време те имат среща с детския пси-
хиатър, в която споделят, че Н. успява да седи заедно с другите деца в детска-
та ясла и не се държи толкова изолирано. В тази сесия дори отсъствието на 
сестра й не е в състояние да обезпокои Н. Играем на „говорене по телефона”. 
Н. взема слушалка от телефон-играчка и казва „ало”, а аз допирам капак от 
кутия “Домино” до ухото си и провеждам „разговор” с нея. Когато поставям 
моята слушалка на пода, Н. ми я подава, за да продължим “да си говорим”. 
Играем за кратко на криеница. Н. се скрива под един кош за играчки, а аз 
започвам да я търся. Когато се появи, възкликвам: ”А, ето я Н!”. След това 
се скривам зад модулите, а тя идва и ме търси. В края на сесията поканваме 
родителите й в игровата зала, Н. се облича сама без да търси помощ за това.

Случаят е представен от Нина Василева – възпитател

Детето, което ме изненада

Мирко е дете на шест години, първоначално той е доведен от майка си в 
Детско-юношеския център за психично здраве през юли 2010 година, защото 
е: „нервен, трудно общува с децата, проявява хиперкинетично поведение”. 
За Мирко е особено трудно в детската градина, там той „изпада в кризи” 
и не може да се разбере кой или какво ги провокира. Тогава той е много 
неспокоен, бяга, блъска и хапе, често се крие във физкултурния салон и не 
желае да бъде намерен. В такива моменти не му влияят обяснения, въпроси, 
убеждения, предложения. Той изглежда потънал в преживяването на нещо 
заплашително, за което не може да разкаже. 

Майка му разказва, че винаги е бил палав, но това будещо безпокойство 
поведение се проявява след като тя, преди 2 месеца, се е разделила с парт-
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ньора си. С бащата на Мирко са разделени много отдавна. Сега живеят с 
по-голямата му сестра и вуйчо му. Мирко и майката са много свързани един 
с друг, сякаш, по нейните думи, “пъпната връв все още не е прекъсната”. По 
време на първите ни срещи детето показва затрудненията си да се справя с 
една твърде голяма тревога, която го завладява. Той трудно намира думи и 
успокоение. 

Предлагаме пространството на терапевтичното ателие в „Детски кът за 
развитие”, в което Мирко ще може да прави своите изобретения, за да се 
предпазва от лошата воля на Другия. Ориентирани сме от идеята, че той е 
дете с психотична структура. На майката са предложени отделни срещи, в 
които тя може да говори за своите безпокойства. В началото Мирко е много 
уплашен, не говори, не приема поканата ми да правим нещо заедно. След из-
вестно време започва да проявява някакъв интерес. Наблюдава ме как играя 
сама с играчките, говоря им, коментирам, рисувам. Не му предлагам да се 
включи в това и не очаквам нищо от него. Това като че ли го успокоява и той 
започва да отговаря на въпросите, които задавам не на него, а на играчките. 
След една поредна среща майката ми казва, че в детската градина Мирко е 
много променен, станал е много по-спокоен, а учителките му са много до-
волни. Майката пожелава да идват всеки ден, ако е възможно, за да го „изле-
кувам по-бързо”. Посрещам това с предложението да се виждаме веднъж на 
2 седмици. 

На следващата среща Мирко започва да ми задава много въпроси, напри-
мер кога ще идва, ще дойде ли пак, защо ще дойде, харесвам ли го, дали 
харесвам него най-много, той ли е най-умният и най-добрият. Предполагам, 
че неяснотата за това, което се случва с него и около него, много го тревожи. 
Отговарям на въпросите му ясно и откровено. Казвам му в кой ден ще се 
виждаме, за колко време, къде ще бъде майка му през това време и така до-
като отговоря на всичките му въпроси. Това го успокоява и следващият път 
пожелава да рисуваме заедно. Той трудно намира нужните думи и ги замест-
ва с жест и показване. Понякога аз ги назовавам вместо него, но забелязвам, 
че моята вербалност не върши работа. Спирам да го правя и показвам, че го 
разбирам. В следващите срещи играем на лото, на куклен театър, подрежда-
ме и моделираме. Един път ми казва, че стените в тях са черни, а понякога 
когато „мама се радва”, стават червени. Питам го какъв цвят са моите стени, 
а той отговаря, че не знае. Твърде озадачена обсъждам това в сесия за супер-
визия, откъдето идва предположението, че ми дава шанс с този отговор. В 
следващата среща той пожелава да ми каже една тайна. Показва ми, че знае 
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какво означава тази дума. Разказва ми, че си има вълшебна лампа, която е 
в гардероба в дома му. Вълшебна е, защото веднъж е там, а веднъж я няма. 
Само той може да я види. Тайна е, защото мама не знае за нея. Лампата е 
там, когато той е „слушал”. В следващите сесии говори малко за лампата, 
само когато той пожелае и аз не задавам въпроси за нея. Разказва още, че от 
лампата излиза „духче, което го пази”. Аз му благодаря за споделената тайна. 
Мирко добавя, че стените в кабинета ми са жълти и зелени. Да, те са точно 
такива на цвят. 

В следващите сесии прекалената готовност и желание за работа на Мирко 
достигат до възбуда, усещам, че трудно мога да запазя добрата дистанция 
помежду ни. На настойчивите му въпроси дали него харесвам най-много, 
отговарям, че го харесвам и искам да го запозная с моя колежка, която също 
харесвам. Така в ателието влиза втори водещ. В началото Мирко е резерви-
ран и предпазлив и сякаш не я забелязва. Двете говорим помежду си за това, 
което той прави и то помага на детето да приеме присъствието й. Веднъж 
ни казва, че у тях са си купили “бели стени”. Аз отново питам моите стени 
какви са и чувам: ”Жълти и зелени, нали вече ти казах?”. Мирко ни разказва, 
че е подарил вълшебната лампа на приятеля си, защото той има нужда някой 
да го пази, а него ще го пази вуйчо му, който е силен и голям. В една сесия 
той иска „вълшебна гума” и аз го питам дали той има нещо вълшебно. Той 
отговаря: ”Нямам вече, нали ти казах, че подарих лампата на моя приятел”. 
В следващите срещи Мирко започва да задава въпроси – какво е това, как се 
нарича, за какво служи, иска да научи все повече. Това ни кара да предложим 
по-чести срещи. На тях той идва с желание, измисляме нови игри и създава-
ме правила за тях. Мирко ползва много нови думи и се изразява с правилни 
изречения, вписва се в езика с неговите закони. Сега Мирко е спокоен, играе 
с удоволствие и се смее с глас, казва какво иска и какво не иска, често от него 
чуваме: „колко хубаво”, „колко е приятно”, „как се забавлявам”. 

Случаят е представен от Светла Петрова –  
водещ на терапевтично ателие 
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Загадките на една среща

Г. е момиче на 3 и половина години. Водят я майка и баба, с които живее. 
Тревожат се, защото Г. не говори и не разбира когато й говорят. Родителите 
й са се разделили няколко месеца след нейното раждане. Бащата не е търсил 
срещи с дъщеря си оттогава. Преди да бъде доведена за консултация в Дет-
ско-юношеския център за психично здраве Г. почти не е излизала от дома си. 
Като че ли загадъчността на нейното присъствие в света е кодирана в името 
й, което означава „тайна”.

От близките й научавам, че всичко с нея е било наред до първата й година. 
Тогава преживяла малка операция на слъзния канал и се променила. Преста-
нала да забелязва другите, не се обръщала когато я повикат, даже мислели, 
че не чува, но в същото време реагирала на звуците на телефона или телеви-
зора. Често била много неспокойна и плачела особено при допир и влизане в 
непознато място, успокоявали я люлеенето и биберона. При прохождането й 
било нужно дълго време да се държи за тънко въженце, за да може да прави 
крачки сама. Нямала желание да играе с другите деца и ги наблюдавала от-
страни. Забелязвам, че Г. постоянно е в движение, не се спира при играчките, 
харесва й да разлиства списания, движенията на сенките и отраженията на 
светлината я очароват. Предлагам да се срещам с малкото момиче 2 пъти в 
седмицата.

При първата ни среща Г. не ме поглежда, тича из стаята и издава звуци. 
Харесва й да смачква листи и се заслушва в шумоленето на хартията. До-
ближава се до прозореца и играе с пердето като гледа през него. Опитвам 
се с няколко психомоторни модула да огранича малко хаотичното й тичане. 
Тя намира начин да излезе от затвореното пространство, в което се оказва в 
един момент и отмества един от модулите.

Когато идва за втори път Г. дълго играе с едно сметало, докосва го с цялата 
си длан, размества топчетата и слуша звуците, които те издават. Успяваме 
да направим нещо заедно като сядам зад гърба й, хващам ръцете й и така 
хвърляме една топка, която се удря в стояща пред нас преграда и се връща 
обратно. В края на срещата Г. съвсем за кратко ме поглежда и ми позволява 
да я хвана за ръката. Това ме окуражава и каня детето за терапевтична работа 
в ателие, което водя заедно с моя колежка.

През първия месец от работата ни Г. обичайно тича из стаята, прави вър-
теливи движения с ръцете и главата и издава звуци. Продължава да се ин-
тересува от сметалото, прокарва пръсти по топчетата, мести ги и ги близва. 
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Започва да забелязва и други неща като кубчета с картинки, две плюшени 
играчки. Заинтригувана е от електрически радиатор на колелца, пипа го, 
също го близва, а когато се опитвам да го преместя, го следва. Позволява да 
бъде докосвана и играем на малка игра заедно, пипам пръстите на ръцете й 
и ги назовавам. Знаем за нейния интерес към разлистване на списания и й 
предлагаме няколко. Тя дълго се заглежда в снимките на хора, рисунките и 
схематично представените предмети отминава безразлично. Заинтригувани 
сме от моментите на начало и приключване на срещите с Г. И в двата случая 
тя става неспокойна, натъжава се и се разплаква, като че ли й е трудно както 
да започне, така и да приключи. През първия месец наблюдаваме промяна в 
играта на детето. Избира си някой от предметите в стаята, занимава се про-
дължително с него, след което, сякаш му се е наситила, го хвърля и посяга 
към друг. Много се радва когато, след като й показвам как да се люлее на 
един от модулите, го прави сама.

През третия месец от началото на срещите ни Г. все по-продължително 
остава седнала на детско столче. Подаваме й последователно различни пред-
мети – сметало, низанки, дъски за вгнездяване, цветни кубчета. Тя ги слага 
на масичката пред себе си и отмахва всички елементи от местата им, след 
това ги хвърля на земята. Масичката трябва да е съвсем празна. Заинтри-
гувана е от предметите, чиито елементи не могат да се извадят. Дълго ги 
разглежда като ги върти под различен ъгъл, опипва частите им, близва ги. 
Заниманието й с тях приключва като ги избутва от масичката и те падат на 
земята. Дълго разглежда списания и винаги търси снимката на момче в едно 
от тях. Когато не успее да го намери, се ядосва. Изглежда, че образите, които 
открива върху екрана на монитора, също привличат погледа и вниманието й. 
Тя ги докосва, сякаш се опитва да ги хване. Забелязваме, че издава по-малко 
звуци отколкото в началото. Като че ли за да може да приеме нещо ново се 
нуждае от помощта на нещо познато, което носи със себе си. Това са звуците, 
които я обгръщат като защитно покривало. Изобретяваме нови игри, на кои-
то се радва. Внимателно наблюдава как си подаваме топка и говорим за нея 
без настояване да се включи в играта и следи топката с поглед. Впечатлени 
сме от срещата на Г. с друго дете, малко по-голямо от нея момиче, в залата, 
където клиентите на службата изчакват преди да бъдат поканени за работа. Г. 
я следи с поглед, следва я, докосва я с ръка, поглежда я в очите и се навежда 
към нея. Смее се с глас когато другото дете я забелязва и й говори.

През шестия месец, откакто се срещаме, Г. започва да ни включва все по-
активно в играта, която й предлагаме. Търкаляме кръгъл психомоторен мо-
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дул и разговаряме за нея, казваме, че модулът отива при Г. за да я покани да 
поиграе с нас. Първоначално тя не го забелязва, после се заглежда в него и 
дълго наблюдава движението му, приближава се към него и се усмихва. До-
косва го съвсем плахо когато той стига до нея и лекичко го побутва. Правим 
тунел от останалите модули и го търкаляме през тунела. Г. започва да следва 
търкалящия се модул, в началото като заобикаля тунела, после се осмелява 
и минава през него. Това й харесва, тя го прави много пъти и се обръща като 
очаква да бъде последвана от нас.

През следващите шест месеца Г. може да понася нашите погледи и може 
да ни гледа, най-вече когато е далеч от нас. Изважда и поставя елементите 
от дъските за вгнездяване в малка кофичка и уверено хваща и подава тър-
калящия се модул. Когато не иска играта ни да свърши, взема модула и го 
подава в ръцете на някой от нас. Вместо звуците, които в началото постоянно 
произнася, сега чуваме сричката „ма” и малката думичка „мама”. Продължа-
ва с интерес да наблюдава другите деца докато изчаква началото на нашите 
срещи. Решаваме да поканим момче на същата възраст като неин партньор в 
ателието. Тя тича из стаята и го следва, доближава се зад гърба му, навежда 
се над него и го докосва.

Когато в работата си с едно дете се оставим да бъдем в позицията на ня-
кой, „който не знае предварително”, можем да се срещнем с изненадите и 
загадките на неговото присъствие. Така сме изправени пред поредната за-
гадка, когато Г. изисква преди всяко свое действие да бъде хваната за ръка 
или докосната от някой от нас. Това е нужно за да влезе в стаята, да седне на 
столчето, да прекрачи линиите на килима, да вземе или направи нещо. Ако 
не бъде хваната или докосната ръката й, тя остава като замръзнала и плаче.  
Сякаш докосването я включва в живата верига на Другия. 

След известно време Г. успява да превърне това в игра. Тя се движи сво-
бодно из стаята и има своите занимания. Идва до нас и за миг ни докосва с 
пръст. След което се връща към това, което е започнала.

Случаят е представен от Пенко Деков – психолог 
и Дарина Данева – водещ терапевтично ателие
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ЗА АВТОРИТЕ:

АНЧЕВА, Ана – психолог, координатор на проекта “ДЕТСКИ КЪТ ЗА РАЗ-
ВИТИЕ” – ЦЕНТЪР ЗА ПСИХОЛОГИЧЕСКА ПОДКРЕПА ЗА ДЕЦА И СЕ-
МЕЙСТВА, асистент в РУ ” Ангел Кънчев”

БАНОВА, Весела – психоаналитик, клиничен психолог и психотерапевт, 
председател на Групата Фройдистко поле в България, заместник-председател 
на Българска асоциация по психотерапия (БАП), преподавател в Нов Българ-
ски Университет

ВАСИЛЕВА, Нина – възпитател към “ДЕТСКИ КЪТ ЗА РАЗВИТИЕ” –  
ЦППДС

ДАНЕВА, Дарина – водещ терапевтично ателие към “ДЕТСКИ КЪТ ЗА 
РАЗВИТИЕ” – ЦППДС

ДЕКОВ, Пенко – психолог в ДЮЦПЗ – Русе и фамилен терапевт към “ДЕТ-
СКИ КЪТ ЗА РАЗВИТИЕ” – ЦППДС

ЖУПУНОВ, Любомир – педиатър, Председател на УС на Сдружение „Дете 
и пространство”,  ръководител на проекта “ДЕТСКИ КЪТ ЗА РАЗВИТИЕ” - 
ЦЕНТЪР ЗА ПСИХОЛОГИЧЕСКА ПОДКРЕПА ЗА ДЕЦА И СЕМЕЙСТВА

ЛУКАРЕВА, Любов – психолог към “ДЕТСКИ КЪТ ЗА РАЗВИТИЕ” – 
ЦППДС

МЕЧКУНОВА, Биляна – детски психиатър в ДЮЦПЗ – Русе и “ДЕТСКИ 
КЪТ ЗА РАЗВИТИЕ” – ЦППДС
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МИНЧЕВА, Петя – ерготерапевт, кинезитерапевт, маг. социален педагог, гл. 
ас. в РУ ” Ангел Кънчев” 

ПЕТРОВА, Светла – логопед, водещ на терапевтично ателие към “ДЕТСКИ 
КЪТ ЗА РАЗВИТИЕ” – ЦППДС

ПОПОВА, Милена – психолог в ДЮЦПЗ- Русе и “ДЕТСКИ КЪТ ЗА РАЗ-
ВИТИЕ” – ЦППДС
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СДРУЖЕНИЕ „ДЕТЕ И ПРОСТРАНСТВО”

Сдружение ”Дете и Пространство” е неправителствена организация в 
обществено полезна дейност, създадена като резултат от работата на изсле-
дователската интердисциплинарна лаборатория, възникнала в рамките на 
френско-българския обучителен проект “Да растеш без родители”. Този про-
ект обхвана периода 1998 – 2004 г. с подкрепата на “Лекари на света”, Бордо  
– Франция, Фондация “Развитие на детето и семейството”, България, профе-
сионалната организация Интердисциплинарен център за детето, Бордо, и с 
подкрепата на Френския Институт в София.

Реализиране на този широкомащабен обучителен проект се осъществи 
във връзка с започналата през 1997 г. структурна реформа на Министерство 
на здравеопазването с цел преобразуване на бившите домове “Майка и дете” 
и промяна на изцяло медицинския модел на полагане на грижи за децата, 
настанени в институции.

Проектът “Да растеш без родители” беше осъществен в течение на 6 учеб-
ни години /октомври 1998 г. – юни 2004 г./ като обхвана мултидисциплинарни 
екипи от всички 32 дома за медико-социални грижи в страната и социални 
работници от 15 отдела за закрила на детето. С приключване на проекта въз-
никна необходимостта от подкрепа на изградената в неговите рамки мрежа 
от професионалисти, които имат натрупан опит в работата с деца в риск и 
техните семейства. 

Основните дейности на Сдружение “Дете и Пространство” са: 
  Развитие и подкрепа на интердисциплинарния подход и междуинсти-

туционалното сътрудничество в областта на работата с деца; 
  Организиране и провеждане на тематични обучения, конференции и 

семинари и разработване и разпространение на информационни и ме-
тодически материали;

  Развитие на услугите за подкрепа, консултиране, социална интеграция 
на деца в риск и деца със специфични потребности; 

  Повишаване професионалните умения на специалистите и качеството 
на грижа;

  Разработване и реализиране на програми за професионално обучение 
на специалистите в областта на грижа за децата ; 
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  Предоставяне на индивидуални и групови супервизии на екипи от спе-
циализирани институции и центрове;

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

  Разработване и реализиране на програми и услуги за ранна интервенция 
и намаляване на риска от изоставяне, превенция на насилието спрямо и 
между деца, превенция на социалното изключване;

  Подкрепа на реформата в областта на грижите за деца в България.

Сдружението управлява: Център за настаняване от семеен тип в гр. Русе 
(ЦНСТ 2), в който са настанени деца от ДДМУИ с. Могилино; Два Центъра 
за Настаняване от Семеен Тип – гр. София; Два Центъра за психологична 
подкрепа за деца и семейства – “ДЕТСКИ КЪТ ЗА РАЗВИТИЕ” в Русе и Ва-
рна, финансирани по проект в рамките на Оперативна програма „Развитие на 
човешките ресурси” 2007-2013, Схема за предоставяне на безвъзмездна фи-
нансова помощ  BG051PO001-5.2.06 „Социални услуги за социално включ-
ване” , като центърът в Русе първоначално е финансиран от кампанията „Не-
видимите деца” на УНИЦЕФ,

Сдружението има 35 члена – специалисти от различни професии в об-
ластта на грижа и услуги за деца: лекари, психолози, социални работници, 
логопеди, педагози, кинезитерапевти, и др. Те имат практически опит в со-
циално-психологическата работа с деца в социални институции, деца в риск, 
деца с проблеми в развитието и деца в неравностойно социално положение  
– клинично наблюдение, терапевтични ателиета, и други методи, индивиду-
ализиращи грижата, както и опит като експерти и обучители в областта на 
грижите за деца. Създадената интердисциплинарна мрежа дава възможност 
за цялостно отговаряне на нуждите на потребителите, професионална под-
крепа, гъвкавост и адекватност при работа по случай. Наличието на членове 
на Сдружението в различни населени места в страната дава възможност за 
адресиране и дългосрочно проследяване на клиентите и на екипите от специ-
ализирани институции или доставчици на социални услуги. 

Д-р Любомир Жупунов - Председател на УС 
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ЗА КОНТАКТИ:

СДРУЖЕНИЕ ”ДЕТЕ И ПРОСТРАНСТВО”

София 1000
бул. “Гоце Делчев”, бл.32, вх.А, ет.1, ап.1

тел.: 02/439 01 70
тел./факс: 02/ 981 01 88

e-mail: child.space@abv.bg
www.childspace-bg.org

 “ДЕТСКИ КЪТ ЗА РАЗВИТИЕ” –
 Център за психологична подкрепа за деца и семейства 

Русе 7000
Ул. „Янтра” 5

тел.: 082/ 845 124; 0878/750 649 
e-mail: dkr.childspace@gmail.com

www.center-dkr.org
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