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Приемна грижа
И Н Ф О Р М А Ц И О Н Е Н П О Р ТА Л Н А И С Д П

Здравейте,
Представяме ви новия брой на виртуалния бюлетин „Приемна грижа”, който се публикува на страницата на ИСДП. Темата този
път е „Смисълът на приемната грижа”.
В познатите вече рубрики – Теория, Практика, Актуално,
От света и Колаж Хайд Парк – ще се запознаем с екипа на
Областния център по приемна грижа – град Габрово, ще споделим
опита на Швеция и САЩ, ще поразсъждаваме над необходимостта от включването на професията приемен родител в списъка на
професиите, ще проследим развитието на услугата в България, ще
ни разкажат историите си две дами и тяхната гледна точка за
смисъла на приемната грижа.
Бюлетинът е отворен за всякакви идеи и мнения. Всички, които желаят да пишат, могат да изпращат материали на адрес:
resourcecentre@sapibg.org.

Екипът на Национален ресурсен център
по приемна грижа ви пожелава Весела Коледа!
Здрава, спорна и с много усмивки 2011 година!
СЪДЪРЖАНИЕ
ТЕОРИЯ
СМИСЪЛЪТ НА ПРИЕМНАТА
ГРИЖА ЗА ДЕЦА В РИСК
ПРАКТИКА
ОБЛАСТЕН ЦЕНТЪР ПО ПРИЕМНА
ГРИЖА, ГР. ГАБРОВО
АКТУАЛНО…
РАЗВИТИЕ НА ПРИЕМНАТА ГРИЖА ОТ
ЯНУАРИ 2010 ДО НОЕМВРИ 2010
ПРАКТИКА

СПОДЕЛЕНО

ДВА РАЗКАЗА НА ПРИЕМНИ МАЙКИ
ОТ СВЕТА
ПРИЕМНИ СЕМЕЙСТВА В САЩ
ОТ СВЕТА

ПРАКТИКА

ПРИЕМНАТА ГРИЖА В ШВЕЦИЯ
ДИСКУСИЯ
ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА НОВА ПРОФЕСИЯ В
СПИСЪКА НА ПРОФЕСИИТЕ В НАПОО

Тема на следващия
брой: „Биологичното
семейство”.
Да поговорим за мястото на
биологичното семейство, връзката му с детето и с приемното
семейство – кой и как подържа
тези отношения; какво влияние
оказва върху развитието на
детето отношението биологичен родител – приемен родител.
Моля, включете се по темата с
материали, мнения, въпроси.
Изпращайте ни материали по
темата до 1 февруари 2011 г.
А на априлския брой тема
ще бъде „Приемна грижа до
18 години, а след това…?”

Nota Bene!

Национална телефонна линия

0700 12 170
Всяко дете иска семейство –
национална кампания за
приемна грижа на UNICEF

Софийският университет в рамките на проект „Трансфер на френската
квалификация семеен асистент“ по
програма Леонардо да Винчи на ЕС
разработва предложение пред Национална агенция за професионално
образование и обучение (НАПОО) за
разкриване на процедура за допълване Списъка на професиите за професионално образование и обучение с нова професия – професията на
приемния родител. ИСДП е партньор
на СУ „Св. Климент Охридски“ в този
проект. Във връзка с това, откриваме и тук дискусия за предложения за
името на професията. Специалисти в
областта се спряха на две предложения - „семеен асистент“ и „приемен
родител“.

Моля, напишете ни ваши предложения и аргументите ви за тях на
resourcecentre@sapibg.org.
Ще публикуваме всички мнения в
Бюлетина.

Теория

Смисълът на
приемната грижа
за деца в риск
доц. д-р Нели Петрова-Димитрова

За да отговорим на въпроса за смисъла на приемната грижа като специфична форма на подкрепа
(грижа, услуга) би трябвало да я разгледаме през
погледа на интереса на детето и интереса на
семейството. Приемната грижа е алтернативна
на семейната грижа, при която детето се настанява в чуждо семейство, т.е. по различни причини
то се разделя със своето семейство. Смисълът е
детето да получи по-добра грижа, да може както
да бъде нахранено и облечено, но и да има емоционална връзка, която да му позволи да се конструира
психически по здравословен за него начин. Кое обаче
е здравословно психически, може ли семейството
да бъде заместено и при какви условия? Може да се
каже, че има най-малко два подхода при разглеждане на този проблем.

1. Настаняване - раздяла
1.1.Първият подход приема, че поставянето на интересите на детето в центъра, означава именно най-добрия интерес на детето и той може да бъде различен
от този на семейството. Този подход приема, че връзката със семейството е важна, но я оставя като негови, на
семейството, ангажимент и отговорност. Обикновено в
тези практики на семейството се дава определен срок да
се мобилизира и да си върне детето, ако това не се случи
може да се предприемат радикални мерки за разделяне, например осиновяване на детето. Привържениците
на този поход възприемат като най-добър интерес на
детето осигуряването на постоянна и сигурна среда за
развитието на детето и като такава те възприемат освен
родното семейство и осиновителското семейство.

1.2. Приемната грижа има функция на заместване на
семейството, както се посочва в различни документи,
главно на УНИЦЕФ, т.е. тя е по-скоро временна грижа,
и оставането на детето дългосрочно, за целия му живот
като дете е по-скоро изключение. В Англия например
предприемат бързи мерки за осиновяване на деца до 3
г., когато оценката на капацитета на родното семейството не дава основание да се смята, че не е възможно скоро детето да се върне там и да му бъде осигурена добра
грижа. Подобна е практиката в САЩ, където семейството
разполага с 22 месеца да се мобилизира и поеме грижата за детето си, след изтичане на този период държавата
стартира процедура по осиновяване. У нас, тъй като е
приет английският модел за закрила на детето, естествено се прилага и подхода за настаняване-раздяла. При
него връзката със семейството се уважава, но за съжаление не се прилагат програми и настойчиви усилия за помощ на семейството. Сякаш се приема, без да се твърди
официално, че благосъстоянието на детето може да бъде
постигнато и без семейството му. В нашата страна практиката показва, че често противопоставяме категорично
интереса на детето от правата на родителите му и не сме
достатъчно чувствителни към страданието на детето и
към страданието на семейството.

2.Настаняване – споделена грижа
2.1. Вторият подход се опира на разбирането, че найдобрият интерес на детето е в запазване на връзката
му с родното семейство. Под връзка не се разбира непременно връщане на детето в неговото семейство, а
запазване на отношенията на детето със семейството
му, дори и когато не живее при тях.

Приемната грижа е услуга по-скоро за родителите, като поема от тях някои от функциите им. Според
привържениците на този подход основните елементи
на настаняването на дете извън семейство, по начин
по който се разрушава брутално връзката му със семейството, т.е. настаняването-раздяла се определят
като насилие и към детето и към семейството, от която
страда нарцисизма на семейството, то се чувства провалено, едновременно с това и детето страда. Страданието на детето се проявява по различен начин, то
може да демонизира своето семейство, да се откаже от
него като отговор на очакванията на другите или да се
идентифицира с него и да се съпротивлява на оказваната грижа и подкрепа.

Споделеното настаняване дава основните опори за
детето:

С други думи изглежда, че прилагането на защитата на
правата на детето, когато те са нарушени от семейството му, може да има по-скоро негативни последици както за семейството, така и за детето. Разглеждано през
тази призма изглежда, че детето по-често не преживява
настаняването извън своето семейство като защита, а
като насилствена раздяла. Дори когато детето е жертва
на насилие в своето семейство то е по-склонно да вини
себе си, отколкото родителите си и искрено страда от
извеждането. Ясно е също, че семейството преживява
раздялата като провал, като неспособност. Заедно с тях
и екипите, които реализират защитата, се чувстват амбивалентни в своята работа и често самообвиняващи се за
отделянето на детето и за това, че не изпитват сигурност
в доброто, което извършват, чрез настаняването на детето извън неговото родно семейство. В тази ситуация специалистите си поставят въпросите „Може ли да се мисли
настаняването по друг начин? Може ли да се разделим,
без да се изгубим”. Наистина, ставайки субект на права,
детето престава да бъде собственост на родителите, но
от друга страна „то е собственик на едно място при тях
завинаги, и това е място на неговата легитимност. Разкъсването на тази връзка, отнемането на това негово е
най-травматичното и то не може да се реши чрез настаняване раздяла”. По тези причини специалистите търсят
вариант на друг тип настаняване, което няма да доведе
до прекъсване на това базисно място, което всеки човек
има в своето семейство.

• детето има нужда от време за да се конструира психически и това време трябва да му бъде предоставено от възрастните.

2.2.Така се развива концепцията за съвместно поемане на функциите на семейството, което запазва
ролята на родното семейството като такова и едновременно с това чрез приемно семейство, чрез професионалисти поемат тези функции, които гарантират благосъстоянието на детето. В този случай настаняването
извън родното семейство се възприема като допълващо, или споделено настаняване. Важно място в
тази концепция заема необходимостта от настаняване
на детето в семейство или в среда близка до семейната,
като общо разбиране.
Споделено настаняване означава, че общите функции на семейството се разпределят (не се заместват)
между биологичното семейство, което дава родството и принадлежността към него, приемното семейство, което осигурява грижа и привързаност и професионалният екип, който поема социализационните
функции на семейството като учене, интереси и пр.

• физическото отделяне от семейството би могло да
служи за по-добра диференциация между родител
и дете, особено когато семейният модел не е конструктивен;
• близките до детето хора следва да му помогнат да
намери своето място, да се разположи в историята
на своето семейство, създавайки своята лична история. Тук не става дума да му разказват, а по-скоро
да му помогнат да прави връзки и да намери чувството за „същност на съществуването” в смисъла
на Уиникът.

През втората половина на миналия век родителският авторитет все повече заема мястото на родителската власт,
на родителското всемогъщество, но изглежда трудно да
се дефинира родителският авторитет, което би помогнало в определяне на ролите на родното и на приемното
семейство, като място за настаняване. Родителският авторитет е „повече от грижа, поведенческо взаимодействие, възпитателни практики”, както често се определя
нормативно. И когато към приемното семейство се делегира част от този авторитет, разбиран като грижа, възпитание, емоционална връзка, остават символичните
връзки на родството и произхода, които не биха могли
да се предоставят, поради тяхната същност. Придружаването на детето от едното семейство към другото, даването на смисъл на това, което се случва, управлението
на разпокъсаността на живота на детето и запазването
на символичните връзки има терапевтичен характер с
голяма стойност и всъщност отразява функцията на професионалния екип. По този начин, според експертите
от страната, детето наистина е в центъра, то има своето
семейство, има сигурната емоционално и материално
среда, има подкрепата на възрастните, помагащи му да
осмисли, това което му се случва. Този подход позволява
да се преодолее страданието на всички при настаняване
– раздяла, а именно конфликта на лоялност при детето,
дисквалификацията на родното семейство и чувството
за вина у професионалистите1 . Възприето е разбирането, че дори родителите да не са се видели със своето дете
след раждането му, между тях вече има история, която е
важна за детето и в негов интерес е тя да бъде запазена,
дори с цената на живот в приемно семейство или институция до навършване на пълнолетие. С други думи осиновяване на детето е на практика невъзможно. Такава е
практиката в страни като Франция, Швеция, Италия.
2.3. Специалистите и политиците се убеждават в необходимостта от постепенно реформиране на настаняването и развитието на приемната грижа, като
най-разумна алтернатива на домовете-интернати.

1 Myriam David, Le placement familial, de la pratique a la theorie, ESF, Paris 1990

Приоритет на настаняването в семейна среда е това за
малките деца, от 0-12 години, като време, в което те трябва да имат опори и възможности за създаване на връзки
с възрастните, което ще им позволи да създават и подържат връзки в своя живот. Така например изследвания показват, че ако близо 80% от настанените в корекционни
институции деца са били жертви на насилие и близо 66%
от тях в рамките на 12 месеца извършват ново нарушение, то при настанените в приемна грижа, едва 33% за
същия период извършват ново нарушение, т.е. разликата е в половината от настанените деца.2 С други думи
сред специалистите тезата, че настаняването в приемно
семейство, вместо в дом-интернат, е в по-голяма степен
отговарящо на най-добрия интерес на детето, е все побезспорна.
Възниква обаче и въпрос – не става ли по този начин доста услужливо обвързване на въвеждането на правата на
детето като самостоятелен субект с правата на родителите, което на практика ги обезсмисля? Наистина значението на родствената връзка е безспорно, но изключителният стремеж към нейното запазване и като физическа
реална връзка през годините на всяка цена в голяма част
от случаите не може ли да се интерпретира като нарушение на правата на детето?

3. Смисълът на приемната грижа и връзката
с родното семейството – заключение
Много е важно и професионалистите, и приемното
семейство, и семейството на осиновителите да са наясно че:
• смяната на семейството не означава заличаване на семейната история на детето, никога не се
започва отново, „на чисто”, каквато често е фантазията на осиновителите, и на някои доброволни приемни семейства. Дори настаняването
или осиновяването директно от родилния дом не
заличава семейната история на детето. Като всяко
човешко същество, то е родено от хора, които са в
родство с други и тяхната история, включително изоставянето съставляват историята на детето. Тази е
причината по един или друг начин в юношеска възраст осиновените деца да поставят въпроса за своя
произход и примитивната и невежа ни нормативна, възпитателна, институционална практика в това
отношение са основната причина за множеството
случаи на разсиновяване в този период.
Момиче на четири години е настанено в професионално приемно семейство от специализирана институция
за деца от 3-7 г. Настанено е в тази институция поради невъзможност на майката на детето да се грижи за
него, тъй като страда от тежко психично заболяване.
Детето се адаптира много добре в семейството на
село, изгражда отношения на силна привързаност като
към дядо и баба, изгражда близки отношения с внучката
на семейството и другите членове на семейството.
Поддържа по-скоро епизодична връзка с родната майка.

2 Bernard Beclin, Placement familial 93, L”Hartman, Paris, 2009

Момичето е осиновено на 8 годишна възраст в друг град
и въпреки становището на социалните работници,
подкрепяли приемното семейство през периода на настаняване, осиновителката, жена на 50 години, неомъжена, дава ново име на детето, след преместването
в големия град не спазва обещанията за запазване на
връзката между детето и приемното семейство и я
прекъсва. Няма вероятност, при действащата нормативна уредба в България, осиновителката да подкрепи
поддържането на връзка с родната майка на детето.
Няма вероятност и институциите, включително тези
по закрила, да я насочат към ползване на услуги, за да
осмисли колко рисковано е това прекъсване на връзките
и историята на детето. Поради тази причина вероятността системата да се намеси, когато се стигне до
разсиновяване, за съжаление е голяма.
• връзка с родното семейство не означава непременно връщане в родното семейството или гарантиране на физически контакт между детето
и родителите. Дори никога да не се види със своите родители, детето има нужда от приемане на
своята лична история, за да може да продължи
конструктивно напред, без да повтори травматичния модел на своите биологични родители.
Да приеме – означава да разбере, означава да си
даде сметка, че това което родното семейство, единият от родителите, е причинило не е лично насочено към него, то не носи „вина” за това. Да приемеш означава и да страдаш, но по начин, който ти
позволява да продължиш напред. Важно е да се
знае, че това не е еднократен акт, а често съпътства целия период на израстване на детето. Семейството, поело ролята на нова опора, нова база за
живота на детето, постепенно заема своето място,
заедно с други „опори”, вписвайки и „неградивната
опора” на биологичното семейство във връзката
с детето. Всеки родител знае, че израстването на
детето не е процес, включващ само позитивни и
щастливи моменти, това е труден път на съзряване, който за децата, преживели травма, понякога е
доста по-труден. Новото семейство следва да е готово за това, да си дава сметка, че приемането на
неща като изоставяне, като насилие от тези, които
би трябвало да се грижат за теб, да са ти опората и
сигурността, не е лесен, а е мъчителен процес, при
който има успехи и провали. Трудността в разбирането на неразбираеми неща може да се прояви по
различен начин – бягства, самонаранявания, предизвикателни актове, кражби. По-често те са израз
на страданието на детето и на липсата на отговори
на важните въпроси – кой съм аз, откъде идвам,
защо родителите ми са ме изоставили, защо родителите ми са ме наранявали? Приемното семейство, или семейството на осиновителите ще трябва
да помогне на детето да намери отговорите на тези
въпроси.

София, 2010 г.

Продължаваме да ви запознаваме с областните центрове по приемна грижа
в страната. Следвайки азбучния принцип, който избрахме, идва ред на

Областен център по приемна грижа, гр. Габрово

Практика
„Екипът на нашия Център се състои от трима специалисти:
Яна Христова – социален работник и ръководител на екипа;
Петя Стефанова – психолог и връзки с обществеността;
Теодора Петрова – психолог

Областният център по приемна грижа в Габрово започна
своята работа през ноември 2009 г. За краткото време, в
което сме заедно, станахме истински екип, а не просто хора,
работещи на едно място. Това, което ни сплоти най-много е, че
споделяме общи принципи за високо качество, професионализъм
и новаторски подход. Обединява ни и желанието да постигнем
поставените пред нас цели за развитие на приемната грижа
на територията на област Габрово. Всеки от нас допринася
за единството и ефективността на екипа със своите уникални
умения, способности, мнение и индивидуалност.
Населението в Област Габрово е 142 334 души. Има две
дирекции „Социално подпомагане”, с които работим съвместно.
Деца от три институции - едно ДМСГД и две ДДЛРГ в
област Габрово имат нужда от семеен уют и топлина, които
приемното семейство може да им даде.
От началото на нашата работа ние се стремим да изградим добра партньорска мрежа с всички институции, които имат
отговорността да полагат грижи за деца. На първо място това
са РДСП, ДСП и ОЗД.

Подкрепа в работата ни за разпространението на информация за Приемната грижа ни оказват кметове, кметски наместници
и секретари, Д”БТ”, БЧК, РЗОК, училища, читалища, клубове,
сдружения, НПО и др.
Наши партньори в информирането на обществеността и промяната на общественото мнение са местните вестници, радио
и телевизионни канали, които отразяват всички инициативи на
екипа.
Моделът на развитие на приемна грижа в област Габрово
се отличава с известна специфика, тъй като в три от четирите
общини на областта има и други доставчици на социалната услуга
„Приемна грижа”. Ние работим съвместно с тях като обединяваме
усилията си в търсенето на подходящи семейства, тяхната подготовка за полагането на приемна грижа и подкрепата им в отглеждането и възпитанието на децата. Този модел на работа дава
възможност да обменяме опит с други специалисти и да допълваме
своите знания и умения, за да постигнем общата за всички ни цел
– намиране на семейства за всички нуждаещи се деца.
В следствие на работата на нашия екип и проведените информационни кампании, еднодневни инициативи и приемни дни към
момента имаме 13 утвърдени приемни семейства, 1 семейство в
процес на обучение и оценка, 4 настанени деца, 1 дете е в процес на опознаване с утвърден приемен родител. След Коледните
и Новогодишни празници предстоят опознавателни срещи между
останалите утвърдени приемни семейства и деца, нуждаещи се от
приемна грижа.
Макар, че вече сме пораснали, нашият екип още вярва в чудеса. Ето защо имаме надежда, че всички изоставени деца скоро
ще имат семейства и ще усетят майчина ласка и бащина подкрепа.
Ние ги познаваме, виждали сме ги и продължаваме да ги виждаме.
Те са плахи, с тъжни очи и празни сърца. Те протягат ръце към
всеки непознат с едничката надежда да ги гушне и да ги задържи
в прегръдката си завинаги . Нека ние всички заедно да помогнем на
Дядо Коледа да изпрати на всяко детенце по един такъв непознат,
защото

„Всяко дете иска семейство”!

Областен център по приемна грижа –
Габрово
Фондация „Международна
социална служба - България”
ул. „Р. Каролев” № 2
тел. 066/800 707; 0895/662 272
ел. адрес: ocpg_gb@abv.bg

Актуално…
Развитие на приемната грижа от януари 2010 до ноември 2010 – количествени данни,
предоставени от Областните центрове по приемна грижа в страната.
Кандидат-приемни
семейства
13
6
15
11
16
40
81
19
201

Велико Търново
Перник
Смолян
София-град и област
Стара Загора
Търговище
Шумен град и област
Габрово
Общо

Утвърдени
семейства
3
5
5
6
6
22
41
13
101

Настанени
деца
0
4
7
0
5
22
41
5
84
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ПОЛ
4.C.1.1 момчета
4.C.1.2 момичета
Според възрастта
4.C.1.3 0-2 години
4.C.1.4 3-17 години
4.C. 2 Деца, напуснали приемна
грижа през годината, от които:

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009
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39

82

145

168
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Практика

Споделено

Нашето слънчице
Разказ на приемна майка

Вече втора година със съпруга ми отглеждаме в дома си най-сладкото, живо и лъчезарно дете. Казва се
Николай. Вече е на 3 години и 3 месеца. Към нас се обръща с мама и тати, но знае, че има още едни мама и
тати, които също много го обичат. Така той е двойно по-обичан.
Спомням си когато го видях за първи път - беше най-апатичното, отчаяно и с най-тъжните очи дете.
Не се интересуваше от нищо и не можехме да го съблазним дори с шоколад. Не спеше спокойно, събуждаше се
с писък и много трудно спираше да плаче. Постепенно детето свикна с нас и се отпусна. Успокои се и стана
по-уверен, спря да плаче, а той плачеше без сълзи. Имаше си изграден плач, беше нещо като виене и можеше
да плаче с часове. Ядеше всичко и по много – това бе единственото, от което не се беше отказал. Отне ми
доста време да го науча на всичко, което знае сега. Когато излизахме на разходка, Ники дори не ме търсеше
с поглед, беше безстрашен и ако го пусна да върви сам, вървеше напред и не се сещаше да ме потърси и да се
върне при мен. Много се притеснявахме от този факт, но всичко с времето си.
За една година Ники постигна страшно много. Има изградени всички навици. Може да се храни и облича
сам. Мие си ръцете, лицето и зъбките, почти без моя помощ. Рисува, пее и танцува. Казва и кратки стихчета.
Вече тръгна на детска градина и всяка сутрин отива с голямо желание. Дори когато има почивка в събота и
неделя, се сърди и иска да ходи на детска градина при децата.
Скоро изтича срока на настанителната ни заповед и има голяма вероятност детето да се върне в семейството си. През цялото време, докато детето беше у нас, ние поддържахме постоянен контакт с биологичните
му родители. Макар и в друг град, ние имахме почти постоянна телефонна и скайп връзка. Аз дори насърчавах
тези срещи, защото е много важно за детето да не губи връзката с родителите си.
Преди няколко дни разбрах, че родителите на Ники ще си идват по повод техен празник. Още от влака
на път за нашия град те ми се обадиха по телефона и ме помолиха да го облека и за малко да слезем пред
входа. Искаха да го видят и да му дадат подаръче и шоколадово яйце. Стана ми страшно мъчно и реших да ги
поканя в къщи за малко, но се обадих на съпруга си и му споделих. Точно тогава той и майка ми, която живее
с нас отсъстваха от града. Като видя родителите си Ники се зарадва, а на подаръка - още повече. Отначало
беше малко засрамен, но постепенно се отпусна. Те си поиграха с детето, а аз реших да им предложа да останат на импровизирана вечеря. Мисълта ми беше, колкото е възможно по-дълго време детето да общува с тях,
защото предстои скоро да се върне при тях. Аз се страхувам единствено от това Ники да не получи стрес
от раздялата с нас. Затова използвам всяка възможна минута детето да прекарва в компанията на своите
родители. Вечерта беше много приятна и продължи докато стана време за сън. След като си отидоха майката
и бащата на Ники, аз отново се обадих на съпруга ми и му споделих как е протекла вечерта. Той благородно
ми завидя и това ни подтикна на другата вечер да ги поканим пак, но този път да се подготвя повече. На
сутринта имахме уговорка да ходим на разходка в парка, а Ники да си поиграе на детската площадка. Тогава
дойде и бабата на Ники. Срещата беше още по приятна за детето. Родителите му донесоха музикална книжка
и подаръци. Ники беше много щастлив. С баща си ритаха топка и се люля на люлките.

След като се прибраха съпругът ми и майка ми се приготвихме за вечерята. Ники вече се вълнуваше, че
ще имаме гости. Той много обича да посреща гости и активно се включва в подреждането на масата. Вечерта
отново беше много приятна. Ники си поигра и ние го оставихме през цялото време да общува с биологичните
си родители.
Мисля, че по този начин детето ще се адаптира по-лесно към семейството си. След реинтеграцията
Ники ще отиде в друг град и ще комуникира с нас по телефона или скайп и ще му е много трудно без нас. На
нас със сигурност ще ни е страшно мъчно, но с родителите на Ники оставаме приятели и имаме уверение, че
когато има възможност детето винаги ще ни идва на гости през лятото и ваканциите.

„Аз съм домакиня, финансово обезпечена, със син на 21 години, разведена.
Когато започна по БТВ предаването „Великолепната шесторка – Семейство за всяко дете”, спонтанно реших, че това е моята мисия и най-голямото добро, което мога да направя. Имам достатъчно
свободно време, отлични умения като домакиня и опит като родител. Обичам децата. Усетих, че това е
работата, която бих вършила най-добре, която може да промени и осмисли живота ми, и да ми носи радост
и удовлетворение. Веднага споделих с близките ми и усетих подкрепата им.
Разговори с хора от дома бяха на път да ме разколебаят, но след като успях да вляза в него и да
усетя лично ангелчетата с протегнати ръчички към мен разбрах, че съм на прав път. Гушнах и говорих на
всяко дете. На излизане всички плачеха, а с тях и аз. Това надделя да взема окончателно решение и на
следващия ден започнах да правя документи.
Моето желание е да отглеждам бебе. Децата трябва да се вземат от дома в семейството докато
са малки. Всеки ден е ценен за развитието на детето. Моля се и други хора да почувстват това и да
помогнат.
Добрата майка трябва да дава пример на децата си, да ги обича еднакво, да поощрява стремежа им
към работа и да създава трудови навици, да цени и уважава децата, да е търпелива, да понася и преодолява
възражения, да дава любов и да не иска вечна благодарност.”
Петя, кандидат за приемен родител

З А С М И С Ъ Л А Н А П Р И Е М Н АТА Г Р И Ж А

От света

Приемни семейства в САЩ – още една гледна точка
за смисъла на приемната грижа през практиката
Превод из http://www.fosterparenting.com/
Приемните семейства предоставят временен сигурен
дом за деца в криза. Те са част от програмите за помощ,
лечение и грижи за децата. Работят в партньорство със
социалния работник на детето, адвокати, учители и лекари. Да бъдеш приемен родител не е само пасивен акт на
приемане на детето в дома си и предоставяне на храна,
дрехи и подслон. За някои това е първа стъпка към осиновяване.
За други това е активна изява на грижовност, защита и
любов. Тя не е за всеки.
Децата, които се нуждаят от настаняване в приемни семейсва, са изведени от дома на биологичните си родителите заради липса на грижи, насилие, изоставяне и други
причини, които ги поставят в опасна за здавето и сигурността им ситуация. Много от тези деца са изпълнени
със страх, гняв, объркване или чувство за преследване,
при преместването от единствения им познат дом. Част
от тях са от едно семейство - братя и сестри, по-големи
деца или тинейджъри. Някои имат проблеми с развитието, физически, емоционални и поведенчески проблеми.
Те всички имат нужда от подкрепяща ги среда.

Вие бихте ли могли?
Това са въпросите, които трябва да си зададете преди да
направите следващата стъпка:
• Бихте ли могли да обичате и да се грижите за дете,
което излиза от проблемна среда?
• Бихте ли могли да помогнете на детето да развие
чувство на принадлежност към дома Ви, въпреки че
престоят му е временен?
• Бихте ли могли да обичате дете, което, поради страх
от отхвърляне, не отвръща лесно с любов?
• Сигурни ли сте в себе си и във Вашите родителски
умения?
• Бихте ли могли да поставите ясни граници – да бъдете твърди, но отзивчиви в дисциплинирането?
• Смятате ли че нощното напикаване, лъжите, правенето напук и дребни бели са симптоми на дете, което
е в нужда?
• Бихте ли могли да приемете огромни провали и малки успехи?
• Бихте ли могли да приемете помощ и насока от обучени социални работници?

• Бихте ли могли да поддържате позитивно отношение към родителите на детето, въпреки че много от
проблемите на детето са пряк резултат от действията на родителите?
• Бихте ли могли да обичате детето с цялото си сърце
и след това да го пуснете?

Други изисквания
Изискванията за приемен родител варират от щат на щат,
но този списък включва основните: За допълнителна информация направете справка със специалиста по приемна грижа ( англ. Foster Care Specialist) (или съответния
специалист) във Вашия щат или провинция .
• Да сте поне 21 годишен.
• Да имате достатъчно място (стаи и легла) в дома си,
за да може приемното дете да се настани.
• Да живеете в дом, съобразен с основните стандарти
за противопожарна безопасност и хигиена.
• Да бъдете годен физически и емоционално да се
грижите за деца и да нямате проблем с алкохол или
опиати.
• Да минете криминална проверка и за Вас да няма
данни за насилване и изоставяне на деца.
• Да печелите достатъчно пари, за да издържате
собственото си семейство си и не разчитате на дохода, който държавата Ви дава в замяна на гледането.

Ако сте наясно с потенциалните трудности, както и огромното морално възнаграждение, и прецените, че
можете да бъдете приемно семейство, помислете за
различните видове приемна грижа, свържете се със съответния специалист в щата Ви, за да се информирате за
обучения и други процедури по лицензирането Ви като
приемен родител.

Типове приемна грижа в САЩ са Adult Care, Emergency
Care, Long-Term Care), Pre-Adoption Care, Respite Care,
Short-Term Care, Therapeutic Care, Traditional Care, FostAdopt

Подробно ще се спрем на тях в следващ брой на бюлетина, както и на възможностите за трансфер у нас на цитираните тук практики от света.

Какво обучение е необходимо?
Необходимо е да се направи предварително обучение
(англ. pre-placement training), подготвящо бъдещите
приемни родители за проблеми, които може да възникнат след като детето или групата от братя/сестри са
вече настанени при тях. Много деца носят със себе си
не само своите специфични нужди, но и много житейски проблеми, които могат да афектират в отношенията с приемните родители, други деца в семейството,
приятели в училище и др. Проблеми като: увреждания,
културални различия, насилване в ранна възраст, отношения с членове на биологичното семейство, и др.,
трябва да се обсъждат със социалния работник докато
получите задоволителен отговор.
Такива обучителни и лицензирани програми могат да се
намерят под различни наименования има и обучителни
програми онлайн. Проверете списъка на изискванията в
State training requirements, а Вашият специалист по приемно гледане може да Ви предостави допълнителна информация (за САЩ)

Това не е за всеки
Има много причини, поради които Вие може да не желаете, или да нямате възможност да станете приемен родител. Дори хора с най-добри намерения намират проблемите емоционално непреодолими или нарушаващи
прекалено много семейния ред.
Шери и Боб, например, са били приемни родители на
деца от кърмаческа възраст до 18 месечни и смятат че,
въпреки моралното задоволство от опита, това не е
нещо, което ще изберат отново.

Партньори по света
IFCO (International Foster Care Organisation) е междунродна
благотворителна организация, която популяризира и подпомага концепцията, че оказване на грижи в семейна среда е найдоброто решение за деца, които се нуждаят от алтернативни
грижи. Нашата подкрепа, обучение и доброволческа дейност
се базират стабилно на принципите на Конвенцията на Обединените нации за Правата на децата (United Nations Convention
on the Rights of the Child). Изхождайки от това, ние имаме активно младежко членство и младежки комитет, който е ангажиран
както с вземане на решения, така и със своя собствена мрежа
и учебни програми.
Младежкият комитет на IFCO приветства огромната работа
на Eurochild, която ще хвърли светлина върху броя на децата в
системата на алтернативните грижи в Европейския Съюз, и ще
предостави живота им; кои техни нужди и как се задоволяват,
какво става след като излязат от системата и какво законодателство, политики и стандарти работят за гарантиране на положителни резултати за всички тези деца и млади хора. Статистическите данни ще бъдат предадени на вземащите решения на
всички нива, но най-вече на тези на ниво Европейска общност,
където могат да се направят огромни промени и да се вземат
протекционни мерки за всички деца в системата за децата в
нужда във всяка държава-член.
Един от най-главните изводи, които могат да се направят от
литературата за деца в системата на алтернативните грижи е,
че броят на деца в системата, които страдат от бедност и/или
социална изолация, е прекалено голям. Обаче литературата и
статистическите данни, които поддържат тезата за бедност и
социална изолация като причинен индикатор за поставянето
на деца в системата на алтернативни грижи е недостатъчно
изследвана и оскъдна. Това подчертава нуждата от задълбочен анализ на тази реалност, за да може ситуацията на децата
в системата на алтернативни грижи в Европа да се наблюдава
и променя.

От света

Практика

Приемната грижа
в Швеция1

представено от доц. д-р Нели Петрова-Димитрова

1. Обща рамка на грижите
Децата, които са обект на грижа и закрила в Швеция,
съставляват около 1% от детското население на страната.
Компетенциите за оказване на помощ и закрила са
делегирани на общините, които са 290. Оказването на
помощ се извършва по регламентация от два закона.
Когато помощта се оказва със съгласие на родителите
на детето, включително прилагане на мерки извън
семейна среда, т.е. настаняване в алтернативна грижа2,
се прилагат разпоредбите на Закона социалните услуги
(1980), решението за настаняване се взема от комисия
към общинския съвет на съответната община. Когато
родителите не са съгласни с предлаганата помощ за
детето, решенията се вземат от съд, който действа в
рамките на Закона за грижа за младите хора (1990).
От настанените в алтернативна грижа деца, 74% са
настанени в приемна грижа и 28% в резидентен тип
институции, които в по-голямата си част са малки (6-8
деца) или големи (20 деца). Сред тях момчетата са 56%
и момичетата 44%. От настанените деца 68% са със
съгласието на родителите и 32% са настанени с решение
на Съда, като мярка за закрила.

Решението за прилагане на мерки или услуги се взема
на базата на индивидуална оценка на случая, която се
прави по специална програма (BBIC), за използването
на която общините получават лиценз след обучение на
техни социални работници и взет изпит. Отговорност за
прилагане на тази система за оценка има Националния
борд за здраве и социални грижи, като той има свои
структури и на общинско ниво, които отговарят за
обучението и следят за качеството на прилагане на
системата. Системата за оценка включва проучване,
оценка, планиране и преглед на резултатите. В общинските социални служби има екип за оценка, който прави само
това. Има и екипи за отделните услуги. Те могат да бъдат и
на НПО, основно чрез процедури за пряко договаряне.

2. Услуги в семейна среда
Тенденцията е да се прилагат все повече мерки в семейна
среда. В страната има центрове за подкрепа на семейството
и децата. Разработват се и се прилагат различни програми, в зависимост от специфичните нужди на хората в конкретния район. Има специални програми за децата от
0-12 г. и други за тези от 13-20 г. Една от интересните мерки за закрила в семейна среда са т.н. контактни личности или семейства. Те не са професионалисти, могат
да бъдат съседи, студенти, учители, хора които имат
или могат да създадат значими отношения с детето.
Те преминават кратко обучение и получават малко
възнаграждение. Работата им е да придружават детето,
особено юношата в справяне с трудностите, когато
семейството не успява. Придружаването се изразява
както в системни срещи, съвместни дейности, така и
приемане в семейството за уикенд или ваканция.
1

Материалът е разработен на основата на посещение в общински център за социални услуги в община Оребро, през ноември 2010 г., в рамките на Годишна конференция на Eurochild. Данните са предоставени от
общинската служба.
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От 2009 г. според документите на Комитета по правата на детето към
ООН, под „алтернативна грижа” се разбира всяко настаняване на детето
извън родното семейство, т.е. приемна грижа, резидентна грижа и пр.

3. Приемната грижа
Приемната грижа в Швеция е в по-голямата си част е
по-скоро доброволна, т.е. приемното семейство работи
своята работа и се грижи за детето заедно с грижата
за своите деца. Едновременно с това, трябва да се има
предвид, че сумата която получава за грижи за детето се
облага с данъци, т.е. тя по някакъв начин се приема за
доход. Трудов договор се сключва със семейства, които
трябва да имат 24-часова готовност да приемат дете, т.е.
спешно настаняване и семейства, които приемат много
трудни случаи. Кандидатите за приемни семейства
се одобряват от общинска комисия по предложение
на социалните служби, по-скоро на екипа за оценка.
Приемните семейства, получават обучение по тяхно
желание преди и по време на престоя на детето. Близките
и роднините също подлежат на оценка и обучение,
оценката се прави по същия начин като за приемните
семейства, но обучението е различно.
Най-често срещите на детето с неговото семейство се
извършват в дома на приемното семейство, но може и в
специални помещения за срещи, когато отношенията не
са на сътрудничество.
На всеки шест месеца се изготвя доклад за общинската
комисия по изпълнение на плана и необходимостта от
промяна или продължаване на мярката.
Продължителността на престоя е различна, но има и
много случаи на настаняване на дете от бебешка възраст
и оставането му в приемна грижа до пълнолетие. Това се
случва поради изключително трудното осиновяване без
съгласие на родителите.

Екипът за подкрепа на настаняването е друг от този за
оценка и на детето, и на семейството и се намесва след
настаняване на детето. Обикновено първата среща е
веднага след настаняване, в нея участват социалните
работници, биологичното семейство, приемното семейство и самото дете, ако позволява възрастта му. Найчесто тя се прави в дома на приемното семейство и
основната й цел е да планира краткосрочните задачи за
адаптиране на детето и дългосрочния план за грижа в
приемното семейство. През първия месец посещенията
на социалните работници са всяка седмица, след това
веднъж в месеца. Техен ангажимент също са посещенията
в училище, разработването на план за допълнителна
училищна подкрепа, ако е необходимо, срещи с други
институции, според спецификата на случая. Това е
част от ангажимента на екипа, който споделя грижата
за детето с приемното семейство. Ангажимент на този
екип е и работата с биологичното семейство, с което
имат индивидуални срещи, на които обсъждат какво би
трябвало да направят родителите, за да си върнат детето,
кое е най-добро за детето, така че да не се прибягва
до съд за продължаване на мярката, ако социалните
работници смятат, че тя е в интерес на детето.

Данните от изследвания и практиката карат социалните
работници да смятат, че ключов фактор за успеха на
приемната грижа е отношението към нея на биологичното
семейство – ако то приеме, че за детето е добре да
изгради отношения на привързаност с приемното
семейство, ако го подкрепя в тези отношения, тогава
резултатите са добри. И обратно, ако биологичното
семейство систематично пречи на връзката, като
непрекъснато се обажда, обещава нереалистични неща,
ревнува отношенията с приемното семейство, детето е в
криза на лоялност и не може да се възползва от услугата
пълноценно.

Дискусия
Обосновка на предложение
за вписване на нова професия
в Списъка на професиите
в НАПОО
От 2009 г. СУ „Св.Кл.Охридски“, ФНПП, катедра Социална педгагоика и социално дело, в партньорства с ИСДП,
НАПОО, партньори от Франция, Унгария, Румъния реализират проект „Трансфер на френската квалификация
семеен асистент“. Проектът се финансира от Програма Леонардо да Винчи на ЕС и има за цел да подкрепи професионализрането на приемнта грижа в България, Румъния и Унгария чрез внедряване на френския
опит.1 В рамките на проекта се разработват стандарти
за професията и стандарти за обучение, както и рамкова
програма за обучение. В България като основа за разработване на продуктите е ползвана и Обучителната програма разработена, в рамките на проект „Разширяване
на модела на приемна грижа в България“ на Уницеф.
Предлагаме на вашето внимание проект за предложение за вписване на професията приемен родител в Националния регистър на професиите, което според нас
ще допринесе за нейното по-нататъшно успешно регулиране.

1. Какво е професионализирането?
От 2007 година насам в страната ни се развива една нова
професия – тази на приемния родител. Тя е регламентирана в Наредба за условията и реда за кандидатстване,
подбор и утвърждаване на приемни семейства и настаняване на деца в тях, приета с ПМС 314 от 4.12.2006, обн.
ДВ, бр. 100 от 12.12. 2006г.
Да разглеждаме приемничеството като професия не
означава само и единствено да имаме предвид заплащането на труда на приемното семейство, за разлика от
доброволното приемно семейство, при което се предвижда финансова помощ само за издръжка на детето.
Наличието на възнаграждение е само условие, което
налага по-сериозно да се спрем на този въпрос. В действителност става дума за това, че приемните родители
са професионалисти и следва да бъдат възприемани от
социалните служби и институции, ангажирани с предоставянето на тази услуга като колеги и партньори. С други
думи приемната грижа се професионализира като услуга,
което на първо място означава, че приемният родител
е професионален партньор на останалите актьори –
1 Виж повече за приемната грижа във Франция в Бюлетин №1

ДСП/ОЗД, общини, доставчици на социални услуги
(НПО), тъй като поема важна част от отговорността
и грижата за деца, които на практика са изоставени
и са поверени на държавата, т.е. е изпълняват функции, определени от държавата. Те са дотолкова професионалисти, доколкото например са възпитателите в
специализираните институции, социалните работници в
ЦНСТ и пр. На следващо място, самото предоставяне
на грижа на деца, които са в риск, изисква специфични професионални способности, които предполагат
специална подготовка и обучение. И на последно място, може да се каже, че приемничеството е професия,
тъй като се предвижда възнаграждение на труда и се
сключва трудов договор.
Работещите по предложената за утвърждаване нова професия в трета квалификационна степен ще се включат в
мрежата от социални услуги като специалисти, полагащи грижи за небиологично дете в семейна среда. За да
се сдобият с правото да упражняват професията, желаещите трябва да придобият базови знания от различни
тематични направления и задълбочени специализирани
знания и умения в областта на приемната грижа.
Те ще имат правото да прилагат тези знания и умения
след:
• напълно завършен курс на обучение;
• успешно положен държавен изпит;
• издаден документ за придобитото ниво на професионална квалификация.
Под ръководството на социални работници и психолози
ще могат да обгрижват, да възпитават и отглеждат дете/
деца с цел постигане на най-добрия интерес на повереното дете.
Предложението е напълно съобразено с:
• приоритетите на Националната стратегия за детето и
Европейските практики за грижа за детето;
• регламента на ЗПОО за степента на професионална квалификация, входящото ниво на образование,
продължителност на обучението, връчването на съответен документ за успешно завършен курс на обучение;

• предложението не дублира съществуващи в списъка
професии и специалности;
• успешно завършилите пълния курс на обучение ще
имат възможност за професионално развитие и надграждане на придобитите знания и умения.

2. Защо този въпрос е актуален сега?
По данни от официалната статистика (АСП) за развитие
на приемна грижа само за периода 01.01.2010 г. до
30.09.2010 г. са утвърдени общо – 150 приемни семейства. От тях едва 25 доброволни приемни семейства
и 125 професионални приемни семейства Общ брой настанени деца за посочения период: 216 деца, като в доброволни приемни семейства те са 23, в професионални
приемни семейства – 193. Общ брой подадени заявления
на граждани, желаещи за бъдат доброволни и професионални приемни родители за периода – 313. Същите са
на различен етап на проучване, оценка и настаняване
на деца в тях. Тези данни показват, че приемната грижа
през тази година в сравнение с миналата се отличава с
интензивно развитие, сочат данните на Агенцията за социално подпомагане. За първите девет месеца на 2009 г.,
например са утвърдени 66 приемни семейства, от които
професионални 56. Настанените деца за периода са 114
- 19 в доброволни приемни семейства и 95 в професионални. За същия период на 2010 г. броят на утвърдените
приемни семейства е нараснал повече от два пъти - те
са 150 (25 доброволни и 125 професионални). Съответно нараства и броят на настанените деца в приемни семейства за периода - 23 в доброволни и 193 в професионални, общо 216. Общият брой на утвърдените приемни
семейства към края на септември 2010 г. е 547, сочи статистика на Агенцията за социално подпомагане. Децата,
преминали през приемни семейства, са 481.

Схемата за предоставяне на услугата приемна грижа
сега е:
Привличането и обучението на кандидатите за приемни
родители се осъществява в партньорство между ДСП и
доставчиците на услуги, одобрението им е поверено на
Общинските комисии за детето, а трудовият договор на
одобрените кандидати се сключва с ДСП. Механизмите
за сключване и прекратяване както и съдържанието на
трудовия договор се нуждаят от сериозно прецизиране, което е обвързано със статута на професията.
Настаняването на детето е в компетенциите на ОЗД/
ДСП, като те или и/или доставчикът /община или неправителствена организация, лицензирана от Държавната
агенция за закрила на детето, осигуряват подкрепа и
помощ на приемното семейство при изпълнение на задълженията, свързани с отглеждането и възпитанието
детето. Помощта и подкрепата се осъществяват чрез
поддържащо обучение, консултиране, групи за самопомощ или други услуги.
И въвеждащото и поддържащото обучение са регламентирани в рамките на социалната услуга и предоставянето им се „разрешава” от лиценза за социалната услуга. Обучението не е регламентирано според нормативната база за предоставяне на обучение в страната.
Тъй като се провежда извън системата на професионалното обучение и образование, обучението към момента не е обвързано с квалификация и преквалификация.
Целта му е да гарантира по-качествено предоставяне
на социалната услуга „професионална приемна грижа“.
В рамките на проекта беше направен беше и анализ на
обучителни програми от различни страни в Европа и
Америка. Проучването на различните обучителни програми в другите страни, показа най-общо използване на
т.н подход на комепетнциите при разработване на обучителните програми. Показа също голяма близост в съдържанието, което е очаквано и ясна тенденция към стандартизиране на тези програми. Може да се каже, също
че в повечето страни (САЩ, Франция, Румъния, Русия и
др.) обучението се професионализира, т.е. все повече то
е дело на обучителни организации, не на доставчици на
социални услуги, и се удостоверява със сертификат за
професионално обучение.

Какво е НАПОО и СППОО
http://www.navet.government.bg/bg/snpzn/spoo_
docs

Списъкът на професиите за професионално образование и обучение (СППОО) се разработва от НАПОО
на основание чл. 42, т.5 (а) на Закона за професионално образование и обучение (ЗПОО), във връзка
с чл. 6, ал. 1 на същия закон и се съгласува с отрасловите министерства и с представителните организации на национално равнище на работодателите и
работниците и служителите.
Обща характеристика на списъка на професиите за професионално образование и обучение
Списъкът на професиите представлява систематизирана структура (матрица) от наименования на
професии и специалности, класифицирани в професионални направления, съобразно областите
на образованието по Международната стандартна
класификация International Standard Classification of
Education ISCED - 97 (чл.8 ал.1 и §1 от Допълнителните разпоредби на ЗПОО) и в съответствие с Класификация на областите на образование и обучние
(КОО-2008) на Националния статистически институт.
Специалностите в списъка са съобразени с националната практика в областта на труда, отговарят
на Националната класификация на професиите и
длъжностите (НКПД) и на Международната стандартна класификация на длъжностите ISСO-88.

Цели на списъка
Определят се от изискванията за хармонизиране
на професионалното образование с европейското с цел взаимно признаване на квалификациите
и интегрирането на България в европейския пазар
на труда. Списъкът осигурява организацията и провеждането на професионално образование, професионално обучение и професионално ориентиране
в съответствие с държавните образователни изисквания (ДОИ) и обслужва потребностите на пазара
на труда, икономиката и статистиката.

Задачи на списъка
Прилагането на списъка в системата на професионалното образование и обучение осигурява:
• професионално образование и обучение, адекватно на потребностите на пазара на труда;
• професионални знания и умения на обучаемите
според техните интереси, възможности и потребности;

• възможности за повишаване на квалификацията и
преквалификацията на работната сила и осигуряване
на обучение през целия живот;
• професионална мобилност в рамките на дадено професионално направление и между различни направления;
• равни възможности и достъп до професионално образование и обучение на граждани, желаещи да повишават своето образование и квалификация;
• въвеждане на обща (базисна) част в учебните планове
за специалностите в дадена професия и възможност за
тяхното оптимизиране;
• оптимизиране на мрежата на професионалните гимназии и професионалните училища и поевтиняване издръжката на обучението;
• разработване на ДОИ за придобиване на квалификация
по професии

Списъкът на професиите е разработен въз основа на
следните документи:
• Закон за професионалното образование и обучение
• Закон за народната просвета
• Международна стандартна класификация на образованието ISCED 97, Области на образованието, Ръководство, UNESCO, 1999 г.,
• Списък на специалностите и професиите за професионалните училища, Министерство на образованието, науката и културата, 1993г.,
• Национална класификация на професиите и длъжностите (2005)
• Класификация на областите на образование и обучение
(КОО-2008)

Актуализиране на списъка
Списъкът е отворена система и актуализацията му се
извършва по реда и начина на неговото формиране.
Предложения за промени в СППОО могат да правят министерства, агенции, организации на работодатели и на
работниците и служителите и други юридически и физически лица. Техните предложения се разглеждат от съответните експертни комисии на НАПОО и одобряват от
Управителния съвет. Периодично всяка година НАПОО
инициира актуализация на списъка. Списъкът се публикува в специализираните издания на МОН, в информационния бюлетин на НАПОО и в други специализирани за
тази цел издания.

Национален ресурсен
център по приемна грижа

Модул:
Професионализация

Модул:
Въведение в приемната грижа

Модулът засяга теми като: Как да потърся помощ? Знания и
умения (нагласи) за рефлексивен анализ на професионалната практика. Оценка на нуждите и планиране на грижите
за детето. Знания и умения за работа в екип. Участие в супервизия и интервизия. Психологически, етнологически и
социологически познания за интеркултурността. Правила
на етичния кодекс. Връзката на детето с биологичното семейство.

Целта на този модул е да бъде разяснена ролята на обучението
в процеса на одобрение на кандидатите за приемни родители.
Дава знания за същността на приемната грижа.

Специализирано обучение:

Модул:
Връзки и раздели

Модул:
Ранно и предучилищно детство

Базово обучение:

Целите на обучителния модул са да се формират основни познания за механизмите, по които детето изгражда връзки и
преживява раздели; да се формира и развие чувствителност
към проявите на душевно страдание на детето; да се обясни
смисъла от внимателното наблюдение на поведението и проявите на детето; да се представят някои подходи на работа, подходящи за деца, които са преживели ранни загуби и раздели;
да се дадат познания за агресивността и нейните корени; да
се сравнят и изяснят понятията агресивност и насилие; да се
запознаят участниците с психологични особености на децата,
преживели насилие и да се формират познания и нагласи за
адекватно поведение за справяне с проявите на агресивност
и самонараняване.

Модул:
Посрещане на детето
Модулът дава знания за подготовката за посрещане и „напасването” на детето и приемното семейство. Познания на семейството като система и психология на семейството. Познаване
на приемното семейството през погледа на системния подход и
мястото, което “отварят” за детето. История на живота на детето.
Разпознаване ефекта от загубата и раздялата върху поведението
и чувствата на детето. Познаване на мултикултурния контекст, в
който се извършва оказването на помощ.

Модул:
Подкрепа на позитивното поведение
Този модул дава знания за стиловете на родителстване и последствията, които имат върху детето; умения за разграничаване на базисните от ситуативно определените причини за поведението на детето; знания за многофакторната обусловеност
на детското поведение; Познания за различни позитивни методи на възпитание. Модулът дава възможност за саморефлексия
върху своя опит и преживявания.

Модул:
Осигуряване на сигурност и безопасност
на децата
Целта на модула е да се насочи вниманието на кандидатите за
приемни родители към най-често срещаните битови и други
инциденти с деца в ежедневието в различните възрасти; да се
формират нагласи и умения за вземане на предпазни мерки и
предотвратяване на битови инциденти; да се формират умения
за реагиране в ситуации на спешност и оказване на първа помощ.

Институт по социални дейности и практики
София 1000, ул. „Княз Борис I” 78, ет. 2
Tел./факс: 02/852 47 13, 0894 41 23 68

Модулът дава знания за особеностите на ранното детство,
сигналите, състоянията и потребностите на малкото дете, и
ролята на външната среда за физическото и емоционалното
му развитие.

Модул:
Пубертет и юношество
Целта на този модул е да представи характерните особености на пубертета и неговата функция като входна врата към
юношеството. Да се разясни отражението на промените в
тялото на тийнейджъра върху начина, по който се възприема и начина, по който го възприемат родителите. Да се
обяснят основните задачи на юношеството. Да се разяснят
затрудненията на съвременния юноша, които произтичат от
промените в модерното общество. Да се развие чувствителност към заявката за уважение на юношата, като условие за
подготовката му за самостоятелен живот.

Модул:
Приемна грижа за деца с увреждане
Модулът дава знания за видовете увреждания и какво изискват те от приемните родители по начин, който да помогне на кандидатите при взимане на решение дали желаят да
приемат дете с увреждане. Целта на модула е да се представи информация за това каква подкрепа и ръкодовство могат
да получат във връзка с това. Да се формират положителни
нагласи към децата с увреждания.

Поддържащо обучение:
Модул:
Консултиране на приемни семейства
Целта на модула е да представи същността на консултирането като специфичен метод за подкрепа на приемни родители. Модулът представя основните етапи и техники при
консултирането.

Ресурсният център може да разработи и предостави обучителни модули по теми в социалната
сфера, заявени от вас, както и методическа подкрепа и супервизия в помощ на социални работници и на приемни родители от цялата страна.
За контакти и заявка: resourcecentre@sapibg.org

Международна социална служба – България
5000, Велико Търново, бул. „България” №24
Tел./факс: (+359) 062 600 038
София 1000, бул. „Кн. Дондуков” № 5, вх.В, ет.4, ап.14
Тел.: (+359) 2 988 86 24
Факс: (+359) 2 983 39 34

