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Уважаеми читатели,
представяме ви третия брой на виртуалния бюлетин „Приемна грижа”. Тема на броя този път е „Биологичното семейство”.
Бихме искали да поговорим за приемната грижа, като грижа
за дете споделена между неговото семейство, което му осигурява род, принадлежност, символична връзка, приемното
семейство, което предоставя добра ежедневна грижа и емоционална връзка и ние професионалистите (ОЗД, доставчици
на социални услуги, училище и пр.), които поемаме от семейството неговата социализационна функция. Този подход ще ни
позволи да припознаем мястото си и да ни предпази от смесване на роли и отговорности.
доц. Нели Петрова

Институт по социални дейности и практики на 10 години.
През март и през цялата година приемаме поздравления за
нашата кръгла и сериозна годишнина. Благодарим на всички
наши приятели и партньори!

ТЕОРИЯ
ОСИГУРЯВАНЕ НА КОНТАКТ
НА ПРИЕМНОТО ДЕТЕ С РОЖДЕННОТО
МУ СЕМЕЙСТВО АВТОР ИВАН ДИМИТРОВ
ПРАКТИКА
ОБЛАСТЕН ЦЕНТЪР ПО ПРИЕМНА
ГРИЖА, ГР. ПЕРНИК
АКТУАЛНО…
НОВОРОДЕНО, НАСТАНЕНО
В ПРИЕМНО СЕМЕЙСТВО, ОЦПГ ШУМЕН
ПРАКТИКА
СПОДЕЛЕНО
ТРИ СРЕЩИ С БИОЛОГИЧНИ РОДИТЕЛИ,
ОЦПГ ТЪРГОВИЩЕ

ПРАКТИКА

ОТНОВО С МАРТА

ИНТЕРВЮ С БИОЛОГИЧЕН РОДИТЕЛ

ОТ СВЕТА
ПРИЕМНАТА ГРИЖА. ОПИТ ОТ ЧУЖБИНА
АВТОР

ЕЛЕНА НИКЛЕВА

ОТ СВЕТА
ПРАКТИКА
УЧАСТИЕ В РОДИТЕЛСИТЕ СРЕЩИ
ХАЙД ПАРК – КОЛАЖ

Тема на следващия брой:
За априлския брой обявихме темата „Приемна
грижа до 18 години, а след това…?”, но след Третата национална среща на партньорите по проект
„Разширяване на модела за приемна грижа в
България” (UNICEF) и от опита ни през тези месеци откроихме като актуална и особено важна
темата „Приемната грижа за бебета”.
Още в този брой ще отворим
темата с разказа на ОЦПГ
Шумен за бързите съвместните
действия за настаняването
на бебе от Родилен дом в приемно
семейство (виж стр. 7).
Вашите материали, въпроси,
размисли и споделен опит
очакваме до 15 май.
Тема на брой 5: Осиновяването и
приемната грижа

Ресурсният център предоставя по заявка
методическа подкрепа и супервизия в
помощ на социални работници и на приемни
родители от цялата страна.

Теория
Осигуряване на контакт
на приемното дете
с рожденото му семейство
Иван Димитров, ръководител Областен център по приемна
грижа, гр. Стара Загора. Сдружение Самаряни

РОДИТЕЛСТВО

РАЖДАНЕ НА ДЕТЕ

РОЖДЕНИ РОДИТЕЛИ

ОТГЛЕЖДАНЕ
И ВЪЗПИТАНИЕ НА ДЕТЕТО

ПРИЕМНИ РОДИТЕЛИ

ЮРИДИЧЕСКА
ОТГОВОРНОСТ ЗА ДЕТЕТО

ОТДЕЛ

Когато говорим за ролята на рождените родители на
приемните деца се сещам за схемата „Компоненти на родителството”, която представяме по време на обучението на кандидатите за приемни родители. Тук бързо става
ясно, че очакванията към родителите, които не могат да
се грижат за децата си не са големи, а в същото време
значението им за децата е съществено и те остават фактор за цял живот и то не толкова заради генетично унаследените черти, колкото заради пряката или символична
връзка на децата с родителите им.
Когато специалистите по приемна грижа обръщат внимание на връзките на приемните деца с тяхното рождено
семейство /тук включвам не само родителите, а и братя,
сестри, баби, дядовци и др./, причина за това настояване
е отново интересът на детето. Това би следвало да се прави в полза на децата в приемна грижа, а не водещ аргумент да е желанието на родителите им да се виждат с тях.
В немалка част от случаите това са хора, които трудно се

справят със собствения си живот, и разбира се, причината за това се открива някъде назад в тяхната история.
Формирайки модела си на работа в тази посока ОЦПГ –
Стара Загора и колегите от отделите за закрила на детето
в областта, се опитваме да следваме някои принципи.
Има значение дали детето е имало контакти със семейството си преди да бъде настанено при приемни родители, на каква възраст е детето и какво знае за причините
да бъде изоставено. Трудно е когато имаме дете на 7 години, живяло само в институции и нищо не знаещо за семейството си, т.е. никой не е работил с него в тази посока.
В един такъв случай, трябваше да осигурим достатъчно
време на детето и приемното семейство, за да изградят
значима връзка, детето да се чувства по-спокойно и сигурно в новото семейство. Постепенно социалният работник на детето въвежда темата за родното семейство,
посредством работа по житейската история. В този етап
принципът, който се следва е: „детето определя темпото”

и тръгваме от актуалната ситуация за детето, т.е. то е в
приемното семейство и се връщаме назад към неговата
история. Тук социалният работник лесно може да реши
да постави срок кога да се случи контактът, но детето да
не е на това мнение и да подава сигнали, че не е готово и
че има нужда от още време. Първите контакти обикновено са опосредствани - чрез снимки, писма, истории, приказки със сюжет, кореспондиращ с историята на детето.
Често при децата могат да възникнат спомени, които да
са болезнени; получавайки повече информация за миналото си, детето реагира по много и различни начини.
Особено трудно е за приемните родители да посрещнат
агресивните реакции на приемното дете, насочени пряко към тях или към околните. Голяма част от енергията
на децата се насочва към преработване на травмата. Основен приоритет за тях става да разберат собствената си
история и така на другите дейности, свързани с училище
и детска градина, не придават важност, което прави живота на приемните семейства още по-труден.
Освен, че децата трябва да бъдат добре и постепенно
подготвени за контактите си с родното семейство, последните също трябва да са подготвени. Към този елемент основна отговорност имат социалните работници
от ОЗД. Понякога тези родители не са получавали никаква информация за децата си и дори са си мислили,
че те вече са осиновени. Оценявам като добра практика
срещите между приемните и рождените родители преди
срещата с детето. Най-добре е когато двете семейства се
запознаят преди настаняването на детето, но не всички
случаи са такива. Спомням си за един от случаите на мои
колеги, при който приемният баща се обърна към рождените родители и ги успокои, че той не искат да вземе
детето им; че заедно със съпругата си те имат свои деца
и само искат да им помогнат. Важно за рождените родители е да знаят какво се очаква от тях, какво не е добре
да коментират с детето и какво ще последва след това.
Една среща между приемното дете и неговото семейство
може да означава и за двете страни, че трябва да заживеят отново заедно и това да носи много напрежение. В
случаите, когато връзката тепърва се възстановява, децата се срещат с родители, непознати за тях. Макар и да
са изразявали желание да се срещнат, децата се стряскат
от ситуацията, притискат се силно към приемните родители, към които имат изградена привързаност, и предпочитат срещата да мине бързо.
Приемните родители са много важен елемент от процеса. Към тях очакванията са големи, те трябва да участват
при подготовката на детето, те трябва да държат спомена
на детето за неговите родители, те трябва да посрещат
емоциите на детето след срещите и трябва да бъдат търпеливи и разбиращи към рождените родители. А в същото време те също имат емоции, страдат заедно с децата,
често имат и собствени деца, с които също трябва да се
справят и не винаги са готови да оправдаят тези, които

са създали децата и са ги изоставили. Затова не трябва
да забравяме и тяхната подготовка за това събитие и особено подкрепата след това. По-добре е приемен родител
да изрази негативните си чувства към родното семейство на детето пред социалния си работник, отколкото
това да става пред детето или да е повод за разправии
между двамата приемни родители. От друга страна, за
нас е много трудно, когато приемните родители пренасят ситуации от личната си история в приемната грижа
и интерпретират емоциите на детето съобразно техния
минал опит или развиват фантазии, относно какво си мисли и преживява детето. Тогава виждам, че в тях говори
„нараненото дете” и е трудно да бъдат прилагани в тези
случаи рационални аргументи.

Остава и един друг аспект от приемната грижа - двойната лоялност, която развиват приемните деца. Те във
всеки един момент желаят да са лоялни към родните и
към приемните си родители, особено болезнен може да
бъде въпросът към тях „Ти кого повече обичаш?”. Поради
тази причина за децата е много трудно да разговарят с
приемните родители за чувствата си спрямо рождените
и като че ли е по-добър вариант да имат „доверен” човек,
с който да разговарят спокойно.
Ползите от тези контакти в приемната грижа са много и
безспорно от всички трябва да се поддържа позитивен
образ на рождените родители в съзнанието на децата.
На първо място, защото те се идентифицират с родителите си. Тогава, когато не е възможно децата да се върнат
в собствените си семейства, те ще бъдат облекчени, ако
техните родители им „позволят” да живеят с приемното
семейство. За съжаление не винаги родителите са налични и не винаги можем да разчитаме, че те ще се държат
адекватно. Затова бих определил, като най-важно да обръщаме специално внимание на подготовката на всички
участници в процеса и да бъдем гъвкави, което означава
специалистите да са добре подготвени, според модел,
отговарящ на нуждите на приемната грижа.

Продължаваме да ви запознаваме с областните центрове по приемна грижа
в страната. Ред е на ОЦПГ - Перник. Да ги чуем:

Практика
Добра среща, хора!!!

”

Екипът ни се състои от петима специалисти:
Анжела Мирчева – социален работник
и ръководител на екипа
Галя Боянова – социален работник
Даниела Александрова – социален работник
Десислава Рангелова – социален работник
Снежана Райчева – социален работник

Областният център по приемна грижа започна своята работа през м.октомври 2009 г.
Първите стъпки, които направихме, бяха да се опознаем и да изградим доверие.
Обедини ни посланието: ,,Всяко дете иска семейство”. След това дойдоха желанието да направим нещо добро, нещо страхотно за децата; желанието това да се случи именно на територията на нашата област; да можем да направим така, че това послание да стигне до много хора.
Мислехме си, че успехът е единствено в нашите ръце. Още в самото начало си изградихме стратегия как да се случи това или поне как си го представяме. Всичко беше предизвикателство! Искахме да бъдем професионалисти и да ни възприемат като такива. Имахме невероятния шанс
да сме част от екипа на Институт по социални дейности и практики, където се осъществи
израстването ни като специалисти.
Може би се питате какво си мислехме, чувствахме тогава и какво сега?
Отговорът е един и същ: Мислехме си за децата, които не знаят какво е прегръдка, ласка, планина, море. А чувствахме.... Чувствахме радост и вълнение от това какво можем да направим!

Област Перник е разположена в Югозападната част на България и заема 461, 1 кв. км. площ и население 137 449. На територията на областта има три дирекции ,,Социално подпомагане”, с които
сме повече от партньори и колеги. Две институции за деца: в гр. Перник - от 0 до 3 год. и в с. Дрен
- от 3 до 7 год. В тях са настанени деца с различни съдби, но с една и съща потребност - някой да ги
приеме, за някого да са значими.
С удоволствие можем да кажем, че в работата ни и популяризирането на идеята за приемна грижа, помощ ни оказват община Перник, кметове и кметски наместници, дирекции ,,Бюро по труда”,
фондация ,, П.У.Л.С.”, всички местни вестници, радиа и кабелната телевизия. Приобщихме три деца
– доброволци, на 10 и 11 год., които ни помагат в раздаването на рекламни материали и брошури
пред големите супермаркети. Най–добрите посланици на идеята са самите ни приемни родители.
Информационните срещи в Бюрата по труда, в селата и градовете на областта и сред ромските
жители дадоха необходимия тласък на интереса към приемната грижа.

Всичко правехме
стъпка по стъпка!!
В
р
Сега вярата ни в добротата и състраданието на хората постави пред нас ново предизвикателство - да открием приемни родители на бебета и деца с увреждания!
В резултат на всичко това, до момента Областният център по приемна грижа има 27 направления, 6 утвърдени приемни семейства и 7 настанени деца.

Ако вие сте готови да дадете любов
и семейна среда, да направите едно дете
щастливо и усмихнато, значи сте
готови да бъдете приемен родител.

Областен център по приемна грижа –
гр. Перник
се намира на
пл. ,,Кракра”,
в Общински младежки дом, ст. 4 и 5,
тел. 076-58-86-12,
e-mail: sapi_pernik@abv.bg

Актуално…
Една истинска история споделя с вас екипът
на областния център по Приемна грижа, Шумен
Момиченце е родено на 18.02.2011 година – петък. Малко след раждането, майката на бебето го поверява на
грижите на болницата (МБАЛ) и отива при трите си поголеми деца. Майката е заявила е, че желае да го остави
за осиновяване.
Само след два дни, в понеделник, социалният работник
на Многопрофилна болница за активно лечение град
Шумен, подава сигнал до Отдел „Закрила на детето”
(ОЗД), Шумен, Комплекс за социални услуги за деца и семейства ( КСУДС) и кметът на населеното място, където
живее майката, тъй като детето е в риск, няма име, няма
и акт за раждане и е необходимо да му бъде съставен такъв по служебен път.
Екипът социални работници от ОЗД и КСУДС обединиха
усилията си и започнаха работа по превенция на изоставянето на новороденото. Социалния работник от КСУДС
се срещна с майката в селото, в което тя живее. Жената
ясно и категорично заяви желанието си да даде детето за
осиновяване, което смята за най-добро за него. Тя сподели, че има други три деца, за които се грижи, а също така,
че бебето е заченато, в чужбина, където е била без своя
съжител в България.
В резултат на екипната работа между всички институции,
майката заедно със своя съжител се върна в МБАЛ, Шумен в сряда. Същата седмица даде името Лора на детето
си, но не промени желанието си да го остави за осиновяване. Това позволи още на другия ден, четвъртък, Лора1
вече да има Удостоверение за раждане. В неонатологично отделение на болницата остана още няколко дни заради следродова инфекция. Екипите продължиха усилено да търсят възможности детето да не бъде настанено в
ДМСГД. За нас единствената друга възможна алтернатива е приемно семейство.
Хубаво беше, че имахме подходящо приемно семейство,
съвсем скоро утвърдено от комисията. Административна
пречка обаче беше това, че оставаха два дена до изтичането на административния 14 дневен срок за обжалване
на заповедта им за утвърждаването им като професионално приемно семейство.
Екипът социални работници от ОЗД и Областния център
по приемна грижа се обедини около решението бебето
да бъде настанено при друга майка, която е доброволен
приемен родител и вече се грижи за бебе на 8 месеца.
След уточняването на възможностите, грижите за бебето да бъдат поети от приемно семейство, социалният
работник на приемното семейство от ОЦПГ представи
профила на детето на новото приемно семейство. Приемните родители с голямо желание и радост заявяваха
желанието си да се грижат за Лора. Час след това, със съ-

действието на социалния работник от МБАЛ приемните
родители посетиха Неонатологичното отделение на болницата. Така се запознаха с бебето Лора. На тази среща
семейството бе подкрепено от своя социален работник
от ОЦПГ.
На 28.02.2011година – понеделник, Лора бе изписана
от болницата, но настанена временно в друго приемно
семейство. „Чакащото” семейство, заедно със своите големи синове, се бяха подготвили и присъстваха на церемонията по изписването на детето от болницата. Бяха
купили дрешки и най-необходимото за грижи за бебето.
Приемната майка бе заедно със своя социален работник
от ОЦПГ. Там бяха и също социалният работник на МБАЛ,
главната сестра на Неонатологичното отделение на болницата.
Атмосферата и еуфорията по време на изписването на
детето от болницата с нищо не се отличаваше от тази,
при която рождените семейство взимат децата си след
раждането им. През цялото време ясно личеше мотивацията и желанието на двете приемни семейства да осигурят по-добро бъдеще за Лора, въпреки трудностите,
пред които бяха изправени.
На 03.02.2011 година, новото приемно семейство придоби официален статут и прие в дома си настаненото със
заповед на Директора на Дирекция „Социално подпомагане” бебе. Лора е добре, расте в спокойна атмосфера,
обградена от много любов и внимание.
Пътят който изминаха приемните родители и социалните работници беше труден. Сблъскахме се с административни пречки, които за малко да станат причина Лора да
отиде в дома за бебета. Това не се случи, заради общите
усилия, волята, желанието на всички институции, и на
желанието и готовността на приемните родители да поемат грижата за бебето. Взаимодействието и нагласата за
търсене на наистина най-добрия интерес на детето, се
оказаха ключът към успешната превенция на изоставянето на детето в социален дом.
А социалните работници от Областния център по приемна грижа бяха непрекъснато до приемните родители
за да ги придружат в усилията им процесът да завърши
успешно.
1

Името на детето е променено, б.а.

На 10 и 11 февруари 2011, в хотел ,,Родина”, в гр. София се проведе Национална работна среща
за обсъждане на напредъка по проект „Развитие на модела на приемна грижа в България”.
Проектът се изпълнява с подкрепата на УНИЦЕФ съвместно със Сдружение,, Институт по социални дейности
и практики”, Фондация ,,Международна социална служба
– България” и Сдружение ,,Самаряни”. В рамките на проекта са изградени девет Областни центъра по приемна
грижа, които покриват следните области: Велико Търново, Габрово, Стара Загора, Перник, Смолян, София-град,
София област, Търговище и Шумен.

Националната среща бе открита от г-жа Таня Радочай,
Представител на УНИЦЕФ за България, която акцентира
върху важността от развитие на приемната грижа в България и пожела успех на всички участници в този процес.
На срещата присъстваха представители на Министерство на труда и социалната политика, Държавна агенция
за закрила на детето, Агенция за социално подпомагане,
Отделите за закрила на децата от градовете, в които съществуват Областни центрове по приемна грижа, както и
екипите от деветте Областни центрове.
Обсъдени бяха темите: Развитие на децата в приемна
грижа и начини за подкрепа, Работа и връзка с биологичните семейства на децата в приемна грижа, Начини за
подкрепа на приемните родители, Връзките и разликите между Приемна грижа и осиновяване. Участниците имаха възможност да споделят опит и зараждащи се
добри практики, както и да синхронизират работата на
деветте Областни центрове по приемна грижа.
Запознайте се с данните за напредъка, предоставена от
всички партньори по проекта.

Сдружение Институт по социални дейности и практики
Резултати в работата на областните центрове по приемна грижа – Шумен, Перник, София и София област за
периода януари 2011 – януари 2011-03-15, представени от доц. Нели Петрова-Димитрова, Румена Търева
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ǷȍȘȕȐȒ
ǷȖȌȒȘȍȗȈ ȕȈ Ƿǹ șȓȍȌ ȕȈșȚȈȕȧȊȈȕȍ- 7 /ȈȒȚȐȊȕȐ ȒȢȔ ȧȕțȈȘȐ 2011- 7/
ǵȈȗȈșȊȈȕȍ- 0
ǷȖȌȒȘȍȗȈ ȕȈ ȌȍȚȍ- 0
ǷȖȌȒȘȍȗȈ ȕȈ ȉȐȖȓȖȋȐȟȕȖ șȍȔȍȑșȚȊȖ- 0
ǹȖȜȐȧ ȋȘȈȌ
ǷȖȌȒȘȍȗȈ ȕȈ Ƿǹ șȓȍȌ ȕȈșȚȈȕȧȊȈȕȍ- 1
ǵȈȗȈșȊȈȕȍ- 2 /ȈȒȚȐȊȕȐ ȒȢȔ ȧȕțȈȘȐ 2011- 1/
ǷȖȌȒȘȍȗȈ ȕȈ ȌȍȚȍ Ȋ Ƿǹ- 1 /ȈȒȚȐȊȕȐ ȒȢȔ ȧȕțȈȘȐ 2011- 1/
ǷȖȌȒȘȍȗȈ ȕȈ ȉȐȖȓȖȋȐȟȕȖ șȍȔȍȑșȚȊȖ- 0
ǹȖȜȐȧ ȖȉȓȈșȚ
ǷȖȌȒȘȍȗȈ ȕȈ Ƿǹ șȓȍȌ ȕȈșȚȈȕȧȊȈȕȍ- 4
ǵȈȗȈșȊȈȕȍ- 0
ǷȖȌȒȘȍȗȈ ȕȈ ȌȍȚȍ Ȋ Ƿǹ- 0
ǷȖȌȒȘȍȗȈ ȕȈ ȉȐȖȓȖȋȐȟȕȖ șȍȔȍȑșȚȊȖ- 0
ȀțȔȍȕ
ǷȖȌȒȘȍȗȈ ȕȈ Ƿǹ șȓȍȌ ȕȈșȚȈȕȧȊȈȕȍ- 45 /ȈȒȚȐȊȕȐ ȒȢȔ ȧȕțȈȘȐ 2011- 29/
ǵȈȗȈșȊȈȕȍ- 23 /ȈȒȚȐȊȕȐ ȒȢȔ ȧȕțȈȘȐ 2011- 6/
ǷȖȌȒȘȍȗȈ ȕȈ ȌȍȚȍ Ȋ Ƿǹ- 6 /ȈȒȚȐȊȕȐ ȒȢȔ ȧȕțȈȘȐ 2011- 6/
ǷȖȌȒȘȍȗȈ ȕȈ ȉȐȖȓȖȋȐȟȕȖ șȍȔȍȑșȚȊȖ- 1 /ȈȒȚȐȊȕȐ ȒȢȔ ȧȕțȈȘȐ 2011- 1/

Фондация Международна социална служба – България
Резултати в работата на областните центрове по приемна грижа – Търговище, В. Търново, Смолян и Габров
за периода 1 юли 2010- 31 януари 2011, представени от Събина Събева и Методка Петрова
Ɉɛɨɛɳɟɧɚ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹ ɡɚ 4-ɬɟ ɨɛɥɚɫɬɢ ɡɚ
ɩɟɪɢɨɞɚ 1 ɨɤɬɨɦɜɪɢ 2009- 31 ɹɧɭɚɪɢ 2011 ɝ.
ɉɨɫɬɴɩɢɥɢ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹ, ɨɬ ɤɨɢɬɨ:

Ȼɪɨɣ -222

ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɹ ɡɚ ɧɚɫɬɚɧɟɧɢɬɟ ɞɟɰɚ (64)
ɏɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ ɧɚ
ɞɟɰɚɬɚ

Ȼɪɨɣ

ɏɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ ɧɚ
ɞɟɰɚɬɚ

Ȼɪɨɣ

9ɋɚɦɨ ɡɚ ɨɛɭɱɟɧɢɟ

4

ȼɴɡɪɚɫɬ

9Ɂɚ ɨɛɭɱɟɧɢɟ ɢ ɨɰɟɧɤɚ

127

ɨɬ 0 ɞɨ 3 ɝɨɞɢɧɢ

7

ɛɴɥɝɚɪɫɤɢ

8

9Ⱦɨɩɴɥɧɢɬɟɥɧɨ ɩɪɨɭɱɜɚɧɟ ɡɚ ɜɬɨɪɨ ɞɟɬɟ

8

ɨɬ 4 ɞɨ 7 ɝɨɞɢɧɢ

36

ɪɨɦɫɤɢ

45

79

ɨɬ 8 ɞɨ 12 ɝɨɞɢɧɢ

17

ɬɭɪɫɤɢ

8

9ɍɬɜɴɪɞɟɧɢ ɉɋ

59

ɧɚɞ 12 ɝɨɞɢɧɢ

4

ɫɦɟɫɟɧ

3

9Ɉɤɚɡɚɥɢ ɫɟ ɜ ɩɪɨɰɟɫɚ ɧɚ ɨɛɭɱɟɧɢɟ ɢ ɨɰɟɧɤɚ

21

ɉɨɥ

9Ɉɬɤɚɡɚɥɢ ɫɟ ɭɬɜɴɪɞɟɧɢ ɉɋ

1

ɦɨɦɢɱɟɬɚ

33

9ȼ ɩɪɨɰɟɞɭɪɚ ɧɚ ɨɛɭɱɟɧɢɟ ɢ ɨɰɟɧɤɚ

60

ɦɨɦɱɟɬɚ

31

9ȼ ɩɪɨɰɟɞɭɪɚ ɧɚ ɨɩɨɡɧɚɜɚɧɟ

11

9Ⱦɟɩɨɧɢɪɚɧɢ ɞɨɤɥɚɞɢ ɜ ɄɁ

11

Ɇɹɫɬɨ ɧɚ
ɢɡɜɟɠɞɚɧɟ

9Ȼɪɨɣ ɧɚɫɬɚɧɟɧɢ ɞɟɰɚ

45

9Ɂɚ ɩɨɞɤɪɟɩɚ ɧɚ ɭɬɜɴɪɞɟɧɢ ɫɟɦɟɣɫɬɜɚ

ɇɚ ɬɟɪɢɬɨɪɢɹɬɚ ɧɚ 4-ɬɟ ɨɛɥɚɫɬɢ ɤɴɦ ɦɨɦɟɧɬɚ ɜ 58
ɉɋ ɫɟ ɨɬɝɥɟɠɞɚɬ 72 ɞɟɰɚ.

ɉɪɨɢɡɯɨɞ

ɞɨɦ ɡɚ ɞɟɰɚ

48

ɫɩɟɲɟɧ ɩɪɢɟɦ

6

ɫɟɦɟɣɫɬɜɨ

10

ɈɐɉȽ – Ƚɚɛɪɨɜɨ
05.10.2009-30.06.2010

01.07-31.01.2011

ɈɐɉȽ – Ɍɴɪɝɨɜɢɳɟ

Ɉɛɳɨ ɨɬ 05.10.2009 ɞɨ
31.01.2011

Ƚɪɭɩɨɜɢ ɢ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɧɢ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɢ ɫɪɟɳɢ
23 ɞɫɮɪɩɝɣ ɬ 324 ɦɣɱɛ ɣ 61
ɣɨɟɣɝɣɟɮɛɦɨɣ

38 ɣɨɟɣɝɣɟɮɛɦɨɣ

39 Ⱦɫɮɪɩɝɣ ɬ 472 ɦɣɱɛ ɣ 99
ɣɨɟɣɝɣɟɮɛɦɨɣ

Ɉɛɭɱɟɧɢɟ, ɨɰɟɧɹɜɚɧɟ, ɩɨɞɤɪɟɩɚ
Ȼɪɨɣ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹ – 11

Ȼɪɨɣ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹ – 26

Ȼɪɨɣ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹ – 37

Ɉɛɭɱɟɧɢɟ ɢ ɨɰɟɧɤɚ – 10;

Ɉɛɭɱɟɧɢɟ ɢ ɨɰɟɧɤɚ – 10;

Ɉɛɭɱɟɧɢɟ ɢ ɨɰɟɧɤɚ – 20;

ɉɨɞɤɪɟɩɚ –1

ɉɨɞɤɪɟɩɚ –16

ɉɨɞɤɪɟɩɚ – 16

ɍɬɜɴɪɞɟɧɢ ɉɋ – 0

ɍɬɜɴɪɞɟɧɢ ɉɋ – 13

ɍɬɜɴɪɞɟɧɢ ɉɋ – 13

ɇɚɫɬɚɧɟɧɢ ɞɟɰɚ ɜ ɉɋ- 0

ɇɚɫɬɚɧɟɧɢ ɞɟɰɚ ɜ ɉɋ- 10

ɇɚɫɬɚɧɟɧɢ ɞɟɰɚ ɜ ɉɋ- 10

Ɉɬɤɚɡɚɥɢ ɫɟ ɜ ɩɪɨɰɟɫɚ ɧɚ
ɨɛɭɱɟɧɢɟ ɢ ɨɰɟɧɤɚ – 2

Ɉɬɤɚɡɚɥɢ ɫɟ ɜ ɩɪɨɰɟɫɚ ɧɚ
ɨɛɭɱɟɧɢɟ ɢ ɨɰɟɧɤɚ – 3

Ɉɬɤɚɡɚɥɢ ɫɟ ɜ ɩɪɨɰɟɫɚ ɧɚ
ɨɛɭɱɟɧɢɟ ɢ ɨɰɟɧɤɚ – 5

Ʉɴɦ ɦɨɦɟɧɬɚ: ɜ ɩɪɨɰɟɞɭɪɚ ɩɨ ɨɰɟɧɹɜɚɧɟ – 10; ɜ ɨɩɨɡɧɚɜɚɧɟ – 2
10 ɞɟɰɚ ɫɟ ɨɬɝɥɟɠɞɚɬ ɢ ɜɴɡɩɢɬɚɜɚɬ ɜ 9 ɩɪɢɟɦɧɢ ɫɟɦɟɣɫɬɜɚ

5.10.2009-30.06.2010

01.07-31.01.2011

27 ɞɫɮɪɩɝɣ ɬ 318 ɦɣɱɛ ɣ 77
ɣɨɟɣɝɣɟɮɛɦɨɣ

15 ɞɫɮɪɩɝɣ ɬ 206 ɦɣɱɛ ɣ 30
ɣɨɟɣɝɣɟɮɛɦɨɣ

5.10.2009 ɞɨ 31.01.2011

12 Ⱦɫɮɪɩɝɣ ɬ 154 ɦɣɱɛ ɣ 71
ɣɨɟɣɝɣɟɮɛɦɨɣ

39 Ⱦɫɮɪɩɝɣ ɬ 472 ɦɣɱɛ ɣ 148
ɣɨɟɣɝɣɟɮɛɦɨɣ

Ɉɛɭɱɟɧɢɟ, ɨɰɟɧɹɜɚɧɟ, ɩɨɞɤɪɟɩɚ
Ȼɪɨɣ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹ – 43

Ȼɪɨɣ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹ – 51

Ȼɪɨɣ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹ – 94

Ɉɛɭɱɟɧɢɟ ɢ ɨɰɟɧɤɚ – 15;
Ⱦɨɩɴɥɧɢɬɟɥɧɨ ɩɪɨɭɱɜɚɧɟ
ɡɚ ɜɬɨɪɨ ɞɟɬɟ - 3

Ɉɛɭɱɟɧɢɟ ɢ ɨɰɟɧɤɚ – 37;
Ⱦɨɩɴɥɧɢɬɟɥɧɨ ɩɪɨɭɱɜɚɧɟ
ɡɚ ɜɬɨɪɨ ɞɟɬɟ – 2;
Ⱦɨɛɪɨɜɨɥɧɢ ɤɥɢɟɧɬɢ - 4

Ɉɛɭɱɟɧɢɟ ɢ ɨɰɟɧɤɚ – 52;
Ⱦɨɩɴɥɧɢɬɟɥɧɨ ɩɪɨɭɱɜɚɧɟ ɡɚ
ɜɬɨɪɨ ɞɟɬɟ - 5

ɉɨɞɤɪɟɩɚ – 25

ɉɨɞɤɪɟɩɚ –12

ɉɨɞɤɪɟɩɚ – 37

ɍɬɜɴɪɞɟɧɢ ɉɋ – 13

ɍɬɜɴɪɞɟɧɢ ɉɋ – 10

ɍɬɜɴɪɞɟɧɢ ɉɋ – 23

ɇɚɫɬɚɧɟɧɢ ɞɟɰɚ ɜ ɉɋ- 9

ɇɚɫɬɚɧɟɧɢ ɞɟɰɚ ɜ ɉɋ- 18

ɇɚɫɬɚɧɟɧɢ ɞɟɰɚ ɜ ɉɋ- 27

Ɉɬɤɚɡɚɥɢ ɫɟ ɜ ɩɪɨɰɟɫɚ ɧɚ
ɨɛɭɱɟɧɢɟ ɢ ɨɰɟɧɤɚ – 1

Ɉɬɤɚɡɚɥɢ ɫɟ ɜ ɩɪɨɰɟɫɚ ɧɚ
ɨɛɭɱɟɧɢɟ ɢ ɨɰɟɧɤɚ – 4

Ɉɬɤɚɡɚɥɢ ɫɟ ɜ ɩɪɨɰɟɫɚ ɧɚ
ɨɛɭɱɟɧɢɟ ɢ ɨɰɟɧɤɚ – 5

Ʉɴɦ ɦɨɦɟɧɬɚ: ɞɟɩɨɡɢɪɚɧɢ ɞɨɤɥɚɞɢ ɜ ɄȾ– 7 ; ɜ ɩɪɨɰɟɞɭɪɚ ɩɨ ɨɰɟɧɹɜɚɧɟ –
31; ɜ ɨɩɨɡɧɚɜɚɧɟ – 3
27 ɞɟɰɚ ɫɟ ɨɬɝɥɟɠɞɚɬ ɜ 23 ɩɪɢɟɦɧɢ ɫɟɦɟɣɫɬɜɚ

ɈɐɉȽ – ȼ.Ɍɴɪɧɨɜɨ
05.10.2009 ɞɨ 31.01.2011

05.10.2009-30.06.2010

69 ɞɫɮɪɩɝɣ ɬ 1053 ɦɣɱɛ ɣ 61
ɣɨɟɣɝɣɟɮɛɦɨɣ

Ɉɛɭɱɟɧɢɟ, ɨɰɟɧɹɜɚɧɟ, ɩɨɞɤɪɟɩɚ
Ȼɪɨɣ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹ – 11

Ȼɪɨɣ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹ – 19

Ȼɪɨɣ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹ – 30

Ɉɛɭɱɟɧɢɟ ɢ ɨɰɟɧɤɚ – 3;
ɋɚɦɨ ɨɛɭɱɟɧɢɟ - 4

Ɉɛɭɱɟɧɢɟ ɢ ɨɰɟɧɤɚ – 12;
Ɉɰɟɧɤɚ ɡɚ ɜɬɨɪɨ ɞɟɬɟ- 2

Ɉɛɭɱɟɧɢɟ ɢ ɨɰɟɧɤɚ – 11;
ɋɚɦɨ ɨɛɭɱɟɧɢɟ- 4
Ɉɰɟɧɤɚ ɡɚ ɜɬɨɪɨ ɞɟɬɟ- 2

ɉɨɞɤɪɟɩɚ –4

ɉɨɞɤɪɟɩɚ –4

ɉɨɞɤɪɟɩɚ – 8

ɍɬɜɴɪɞɟɧɢ ɉɋ – 1

ɍɬɜɴɪɞɟɧɢ ɉɋ – 4

ɍɬɜɴɪɞɟɧɢ ɉɋ – 5

ɇɚɫɬɚɧɟɧɢ ɞɟɰɚ ɜ ɉɋ- 1

ɇɚɫɬɚɧɟɧɢ ɞɟɰɚ ɜ ɉɋ- 3

ɇɚɫɬɚɧɟɧɢ ɞɟɰɚ ɜ ɉɋ- 4

Ɉɬɤɚɡɚɥɢ ɫɟ ɜ ɩɪɨɰɟɫɚ ɧɚ
ɨɛɭɱɟɧɢɟ ɢ ɨɰɟɧɤɚ – 1

Ɉɬɤɚɡɚɥɢ ɫɟ ɜ ɩɪɨɰɟɫɚ ɧɚ
ɨɛɭɱɟɧɢɟ ɢ ɨɰɟɧɤɚ – 3
Ɉɬɤɚɡɚɥɨ ɫɟ 1 ɭɬɜɴɪɞɟɧɨ
ɩɪɨɮ. ɉɋ

Ɉɬɤɚɡɚɥɢ ɫɟ ɜ ɩɪɨɰɟɫɚ ɧɚ
ɨɛɭɱɟɧɢɟ ɢ ɨɰɟɧɤɚ – 5

Ʉɴɦ ɦɨɦɟɧɬɚ: ɞɟɩɨɧɢɪɚɧɢ ɞɨɤɥɚɞɢ- 4; ɜ ɩɪɨɰɟɞɭɪɚ ɩɨ ɨɰɟɧɹɜɚɧɟ – 12;
4 ɞɟɰɚ ɫɟ ɨɬɝɥɟɠɞɚɬ ɢ ɜɴɡɩɢɬɚɜɚɬ ɜ 4 ɩɪɢɟɦɧɢ ɫɟɦɟɣɫɬɜɚ

01.07-31.01.2011

Ɉɛɳɨ ɨɬ 05.10.2009 ɞɨ
31.01.2011

Ƚɪɭɩɨɜɢ ɢ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɧɢ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɢ ɫɪɟɳɢ
54 ɞɫɮɪɩɝɣ ɬ 847 ɦɣɱɛ ɣ 31
ɣɨɟɣɝɣɟɮɛɦɨɣ

1.07-31.01.2011

Ƚɪɭɩɨɜɢ ɢ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɧɢ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɢ ɫɪɟɳɢ

ɈɐɉȽ – ɋɦɨɥɹɧ
05.10.2009-30.06.2010

ɨɬ ȾɆɋȽȾ –26
ɨɬ ȾȾɅɊȽ - 19
ɨɬ ȾȾɆɍɂ – 3

Ƚɪɭɩɨɜɢ ɢ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɧɢ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɢ ɫɪɟɳɢ
130 ɞɫɮɪɩɝɣ ɬ 1440 ɦɣɱɛ ɣ
61 ɣɨɟɣɝɣɟɮɛɦɨɣ

110 ɣɨɟɣɝɣɟɮɛɦɨɣ

39 Ⱦɫɮɪɩɝɣ ɬ 472 ɦɣɱɛ ɣ 171
ɣɨɟɣɝɣɟɮɛɦɨɣ

Ɉɛɭɱɟɧɢɟ, ɨɰɟɧɹɜɚɧɟ, ɩɨɞɤɪɟɩɚ
Ȼɪɨɣ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹ – 15

Ȼɪɨɣ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹ – 46

Ȼɪɨɣ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹ – 61

Ɉɛɭɱɟɧɢɟ ɢ ɨɰɟɧɤɚ – 11;
Ⱦɨɩɴɥɧɢɬɟɥɧɨ ɩɪɨɭɱɜɚɧɟ
ɡɚ ɜɬɨɪɨ ɞɟɬɟ - 1

Ɉɛɭɱɟɧɢɟ ɢ ɨɰɟɧɤɚ – 28;
ɨɛɭɱɟɧɢɟ ɧɚ ɤɚɧɞɢɞɚɬɨɫɢɧɨɜɢɬɟɥɢ-3

Ɉɛɭɱɟɧɢɟ ɢ ɨɰɟɧɤɚ – 40;
Ⱦɨɩɴɥɧɢɬɟɥɧɨ ɩɪɨɭɱɜɚɧɟ ɡɚ
ɜɬɨɪɨ ɞɟɬɟ – 1; ɤɚɧɞ-ɨɫɢɧ-3

ɉɨɞɤɪɟɩɚ – 3

ɉɨɞɤɪɟɩɚ –15

ɉɨɞɤɪɟɩɚ – 18

ɍɬɜɴɪɞɟɧɢ ɉɋ- 3

ɍɬɜɴɪɞɟɧɢ ɉɋ-15

ɍɬɜɴɪɞɟɧɢ ɉɋ – 18

Ɉɬɤɚɡɚɥɢ ɫɟ ɜ ɩɪɨɰɟɫɚ ɧɚ
ɨɛɭɱɟɧɢɟ ɢ ɨɰɟɧɤɚ – 1

ɇɚɫɬɚɧɟɧɢ ɞɟɰɚ ɜ ɉɋ- 4

ɇɚɫɬɚɧɟɧɢ ɞɟɰɚ ɜ ɉɋ- 4

Ɉɤɚɡɚɥɢ ɫɟ ɜ ɩɪɨɰɟɫɚ ɧɚ
ɨɩɨɡɧɚɜɚɧɟ- 1

Ɉɬɤɚɡɚɥɢ ɫɟ ɜ ɩɪɨɰɟɫɚ ɧɚ
ɨɛɭɱɟɧɢɟ ɢ ɨɰɟɧɤɚ – 5

Ɉɬɤɚɡɚɥɢ ɫɟ ɜ ɩɪɨɰɟɫɚ ɧɚ
ɨɛɭɱɟɧɢɟ ɢ ɨɰɟɧɤɚ – 6

Ʉɴɦ ɦɨɦɟɧɬɚ: ɜ ɩɪɨɰɟɞɭɪɚ ɩɨ ɨɰɟɧɹɜɚɧɟ – 11; ɜ ɨɩɨɡɧɚɜɚɧɟ – 6
4 ɞɟɰɚ ɫɟ ɨɬɝɥɟɠɞɚɬ ɢ ɜɴɡɩɢɬɚɜɚɬ ɜ 4 ɩɪɢɟɦɧɢ ɫɟɦɟɣɫɬɜɚ

Сдружение Самаряни, Стара Загора
Резултати в работата на областен център по приемна грижа, гр. Стара Загора -статистиката към февруари
2011, представена от Диана Димова и Иван Димитров

ОЦПГ – Стара Загора/ Статистика към февруари 2011 г.
Информирани
3310
Консултирани/домакинства
253
Кандидати/ домакинства
49
Обучителни групи
10
Утвърдени приемни
29
семейства
В процес на проучване и оценка
5
Настанени деца
22

Практика

Споделено

Добра практика за взаимодействие между приемно и биологично семейство,
представена от екипа на ОЦПГ Търговище, Фондация МСС - България

Три истории за срещи с биологични родители , ОЦПГ Търговище
Здравейте, ние от ОЦПГ гр. Търговище, в множество от случаите присъстваме на срещите с биологичните
родители, макар да смятаме че това не е в преките ни задължения. Правим го, за да се чувстват приемните родители по-спокойни и e част от подкрепата, която им оказваме. Много често самите приемни родители, търсят
нашето присъствие по време на тези срещи - изградените доверителни отношения, на които основно залага ОЦПГ
при работа си с тях, се явяват от изключителна полза в тези моменти. Приемните родители се притесняват, вълнуват
се, търсят съвет как да се държат, какво да кажат, за да подготвят децата. В същото време често децата не искат да се
срещнат с биологичните, без приемните родители, защото значимите възрастни за тях се явяват приемниците. Случва
се децата да не са виждали своите биологични родители дълго време и да се дърпат и да плачат от тях. В такива моменти
приемният родител се явява мост между биологичното семейство и детето, подкрепяйки приемното дете при първите
срещи, за да може да се изгради с времето, разрушената емоционална връзка. Присъствайки на срещи с биологичните
родители, успяваме понякога да изградим доверителни отношения и с тях, а и им разясняваме същността на приемната
грижа.
Ще ви представя случай от нашата практика. В звено
”Майка и бебе” към КСУДС гр. Търговище работех с една майка - бях на смяна, когато я приеха. Детето й беше на 17 дни при
постъпването, помогнах й да окъпем бебето, тъй като тя нямаше никакви умения. По време на престоя й в ЗМБ изградихме
доверителни отношения. Поради това, че не може да разчита
на своите близки, които живеят в друго населено място, няма
жилище и финансов ресурс, майката се принуди да остави детето в ДМСГД. Посещаваше детето в Дома, започна работа като
социален асистент, но нямаше условия за реинтеграция. Когато специалистите от ОЗД й предложиха да настанят детето под
приемна грижа, тя категорично отказа. Поговорих с нея, разясних й предимствата на приемното семейство и колко е важно
детето да расте в семейна среда, както и разликата между приемна грижа и осиновяване. Поради изграденото доверие
и след като разбра, че не става дума за осиновяване, майката попълни съответните документи. Така се случи, че съм
подкрепящ социален работник и на приемното семейство.
В ОЦПГ, гр. Търговище изградихме добрата практика по време на опознавателния процес, когато вече предстои
настаняване на детето, да се осъществява първата среща между приемните и биологичните родители. По време на
тези срещи се води и разяснителна работа, най–вече за биологичните родители на детето. Опитът ни показва, че биологичните родители реагират по-спокойно, когато познават приемното семейство, в много от случаите агресията и
негативизмът спрямо приемниците изчезват. Към края на опознаването, което вървеше успешно, осъществихме среща
между биологичната майка и приемното семейство, целяща те да се запознаят. Първоначално атмосферата беше малко
неловка и напрегната, но лека полека напрежението се разсея и срещата премина под формата на спокоен разговор, в
дух на доброжелатество и споделяне. Биологичната майка от една страна сякаш се почувства по-спокойна, но в същото
време с известна ревност, сподели че приемните родители изглеждат доста млади, явно чувствайки ги като заплаха за
любовта на детето. Очаквала е те да изглеждат съвсем като баба и дядо, а те са жизнени и младолики.
След успешно проведен опознавателен процес, през месец юли 2010г., детето бе настанено в приемното семейство. След известен период на адаптация за приемното дете се състоя първата среща между биологичната майка,
приемните родители и детето, което към този момент беше на 2 години. Малкият прие подаръците и се заигра с тях,
почти не обръщаше внимание на майка си, при всеки неин опит да го хване за ръчичката или нещо да го заговори, той

побягваше и се скриваше срамежливо в прегръдките на приемния баща. В началото биологичната майка се почувства
отхвърлена и наранена от тази реакция, повтаряше непрекъснато ”той ме е забравил”. В един момент дори спря да
прави опити да се приближи до детето, не смееше да посегне към него от страх да не я отхвърли отново. Насърчавана
и подпомагана и от приемните родители и от мен, лека полека биологичната майка доби смелост, скъси дистанцията,
тя и детето започнаха да си подават топка. Насърчавано от приемната майка, детето се обърна към биологичната с думичката „мама”. В края на срещата, която продължи около три часа майката и детето размениха прегръдки и целувки,
уговорихме се следващата среща да бъде извън сградата на Комплекса за социални услуги, в която се помещава и ОЦПГ
- Търговище. След края на срещата биологичната майка не скри, че изпитва ревност към приемните родители. Поговорихме, за да преодолее доколкото е възможно тези емоции, разговаряхме, че най-важно е детето, а то се развива много
добре в приемното семейство.
Следващата среща се състоя в сладкарница „Неделя”. Предварително подготвено и насърчавано от приемните
родители, момченцето се обърна с „мама” още в началото на срещата. Окуражена от обръщението, биологичната майка
заведе детето в къта за игра, наложи се да ги придружа, тъй като тя за пръв път влизаше в това заведение и доста се
притесни от непознатата обстановка. След като се ориентира в къта за игра и свикна с обстановката, социалният работник и приемните родители се оттеглихме на масата и ги оставихме да се забавляват в Детския кът. Детето беше видимо
доволно, както и биологичната майка. Приемните родители и майката предложиха следващите срещи да се случват без
присъствието на социалните работници, но с тяхно знание. Всяка от страните е добре настроена към другата, а най–важно е, че детето видимо се чувства добре.
Месец по-късно приемната майка ми призна, че при втората среща неволно е изпитала ревност, затова че детето не е търсило нея, която всекидневно е до него. Осъзнаваше, че не е редно да изпитва такива чувства, че се радва
при тези срещи и вижда че детето е щастливо. Сподели, че знае, че целта на приемната грижа е детето да се върне в
семейството си, но това са съвсем човешки чувства, които възникват неволно, идват неканени, но са съвсем истински.
Проведохме разговор, в който й бе дадена възможност да сподели своите чувства. Раздялата с детето и връщането му в
семейството приемната майка определя като един от най-трудните моменти в приемната грижа.
Мария X. е утвърдена за професионален приемен родител през месец декември 2009 г. От
12. 05. 2010 г. приемната майка се грижи за Ева, която до този момент се отглеждаше и възпитаваше в ДМСГД. Между приемната майка и детето има изградена силна емоционална връзка.
Професионалният приемен родител от самото начало говореше на детето, че то си има родители, с които ще се
виждат и по този начин го подготвяше за бъдещите срещи.
Ежемесечните срещи между биологичното семейство и детето са предварително уточнени в Плана за грижа за
детето, който е съгласуван с професионалния приемен родител и биологичните родители.
Преди всяка среща Мария Х. предварително подготвя детето за срещата с баща му. До момента само бащата е
идвал на срещите и Ева не се познава с биологичната си майка.
За първата среща приемната майка беше много притеснена, но след това сподели, че е било много мило и емоционално да се наблюдава тази среща между баща и дъщеря. Бащата заявил че, няма нищо против дъщеря му да се
отглежда в приемно семейство. По думите му, биологичната майка на Ева не е в състояние да се грижи за нея, защото е
с умствена изостаналост.
Срещите се провеждат ежемесечно в О”ЗД” в Търговище и се наблюдават от социалния работник на детето. Бащата винаги успява да изненада по приятен начин детето си, като му носи различни подаръци – кукла, играчки, дрехи и
лакомства. Той споделил, че в момента е на работи и има желание да дава пари на приемната майка, за да я подпомага в
издръжката на детето. Мария заявила, че получава ежемесечно издръжка за детето и няма да приеме никакви пари от
бащата. Приемната майка предложила на биологичния баща да направи спестовен влог на дъщеря си и по този начин
тя да има спестени пари, когато навърши пълнолетие.
Приемният родител е помолил бащата на детето да й предостави снимки на цялото биологично семейство на
Ева, за да може приемната майка да оформи Книга на живота на детето. Бащата с удоволствие е предоставил семейни
снимки и детето вече познава историята на своя живот.
Срещите между приемното дете и биологичния баща ще продължат.
*Имената на клиентите са променени.

Екипът ни /ОЦПГ – гр. Търговище/ практикува дейности, като организиране на
предварителни срещи между биологично
и приемно семейство. Резултатът от тази дейност е в
положителна насока за всички страни – деца, биологично и приемно семейство. Самите деца са по-уверени от факта, че се чуват и виждат с родителите си,
осъзнават, че не са изоставени и ще дойде ден, когато
ще се върнат при тях. Приемните родители също са
по-спокойни и тревогите, които са ги притеснявали
относно биологичните родители и възможността те
да ги безпокоят изчезват. Биологичните родители
също се успокояват, защото започват да разбират
същността на приемната грижа и изчезва доскоро
усещаната заплаха, че някое друго семейство ще “вземе” децата им.
В края на месец декември нашият екип инициира екипна среща, на която присъстваха специалисти
от НПО, чиято социална услуга семейство X. е ползвало преди разделянето на родителите и настаняване на
двете по-големи деца в институцията, О”ЗД”, гр. Търговище, ОЦПГ, гр.Търговище, биологичната майка на децата и приемното семейство. На биологичната майка
в този момент й предстоеше да замине за Германия,
където работи и живее от няколко месеца. Тя имаше
огромното желание децата й А. на 3г. и К. на 4г. да се
изведат от ДДЛРГ възможно най-скоро. Заминаването
си и изоставянето на децата обяснява с тежки финансови затруднения, липса на жилище, неразбирателство с партньора и липса на значим възрастен, който да помага
на семейството. Двете деца имат и по–малка сестра, която е настанена в ДМСГД. След заминаване на майката, партньорът й влиза в психиатрията. Той е биологичен баща единствено на най-малкото дете, което се намира в ДМСГД,
но А. и К. са силно привързани към него, знаят че той е и техен баща.
От известно време ОЦПГ прилага в практиката си запознаване между биологичен родител и приемно семейство, което по наше мнение е много ефективно и полезно за резултатността на настаняването на деца под приемна
грижа.
В този случай запознаването бе много емоционален момент за всички. Желанията на биологичната майка
към приемното семейство бяха предоставяне на възможност да чува децата си по телефон, да не са лишени от
нищо, да се чувстват добре, да ходят на свиждане при сестричката си в ДМСГД и да бъде информирана майката за
развитието и състоянието на децата. Семейство А. я успокоиха, като поясниха, че ще предоставят скайп адреса си
на биологичната майка за връзка с децата.
От 07.02.2011г., след период на опознаване двете деца са настанени в приемното семейство. Всяка събота те
провеждат разговор с майка си чрез скайп. Имат възможност и да се виждат. Приемната майка също комуникира
с майката на децата, двете се разбират в кой ден и колко часа да е включат в скайп. Приемната майка споделя, че
биологичната майка е много учтива и е благодарна на семейството, че се грижат за децата й.

Практика

Отново с Марта
Интервю с биологичен родител

С Албена – майка на настанено в приемно семейство
момиче - се срещаме в Център за обществена подкрепа в
столицата. Там ни покани социалният работник на детето. Майката не ползва социални услуги в Центъра. Истинските имена на майката и детето променихме.
Имах подготвени въпроси, но повече от всичко ми се
искаше само да слушам; да записвам думите на майката,
следвайки логиката на разказа й. Историята си тя е разказвала с години. Аз й представих нашия бюлетин за приемна грижа и защо сме заедно на тази среща. За екипа ни
беше важно да разберем три неща: как тя разбира смисъла
на приемната грижа, чувства ли се подкрепена, какво мисли
за своята роля в настоящето и в бъдещето на дъщеря си.
Това интервю беше важно за нас – не се случва често да имаме възможност да чуем гласа на биологичния родител и да
чуем от него самия, че приемната грижа е и временна подкрепа и повод за оптимистично поглеждане в бъдещето.
В разговора Албена ни води през настоящите трудности към описание на доброто в ситуацията, за да завърши с
констатиране на промените при детето:
Албена: Как да се чувствам като родител – та тя не е при
мене. Аз съм важна за нея, да, знам, но тя не е при мен, все
пак. Добре е да се върне, но имам проблеми, които трябва
да разреша преди да си я взема. Без да ви губя времето,
мога да ви споделя, че имам финансови проблеми. Тъй като
не мога да се разведа с години, не получавам и социалните
помощи, които биха ми помгнали да си платя тока (Албена
ни разказва за пречките това да се случи).
В тази ситуация приемното семейство в твоя помощ ли
е и в помощ на детето?
Албена: Сега е добре дъщеря ми - на сигурно място е сега,
да кажем. И жената вече познавам – просто попаднах на добра жена. Много е умна и добра и всичко разбира. Попаднах. Преди не я познавах и скоро я опознах (бел. ред - приемната майка).
Не знам дали би ви било интересно и това да ви споделя,
но тя (приемният родител – бел. ред.) ми помага при някои
повреди в дома или пък когато съм болна, например, отива
до аптеката вместо мен и ме изненадва с хубав обяд. Дава
ми съвети как да се грижа за къщата си. От всичко разбира
и не се плаши от труд. А освен това, когато не съм в добро
настроение, пак на нея – на приемната майка - звъня.. От
толкова скоро я познавам и толкова рядко се виждаме, а
има добро отношение към мен. Струва ми се сега, че повече
отколкото всичките ми приятели, ми влиза в положението и
ме разбира.
Спомняш ли си как се запознахте с приемната майка.
Кой ви срещна?
Албена: Марта ни запозна – виждам, че се грижат добре за
нея и е спокойна. Има всичко; всичко й осигуряват – найважните неща, а и компютър, лаптоп. С нея, с жената, се
срещам рядко, но по делата й и по думите й разбирам, че е
добра жена.

А как се чувства дъщеря ти?
Албена: Тя си е добре. Нищо не ми казва и не се оплаква, но
сигурно е добре. Ако не е добре, щеше да ми каже, нали? Аз
щях да разбера. А и когато я питам, тя казва че е добре.
Приемните семейства, например, могат да помогнат с много неща на децата – да осигурят на всички деца това, което
те нямат сега. Не само на Марта, а на всички деца е потребно да имат дом, да си има компютър, пердета, мебели, комфорт. Може да се живее без комфорт и без дом може, но не
е нормално.
Какво знаеш за приемната грижа?
Албена: Мисля, че тези приемни семейства са създадени,
за да помагат на хората в нужда. А това си е сложна задача.
За добро са създадени, сигурна съм. Аз това само си го мисля и не съм много добре запозната, но слушам по телевизията. Мисля, че е от скоро е тази възможност.
Преди само за домове слушах. А там вече наистина не е хубаво… Не само, че не е хубаво, ами там и куче не бива да
влиза. Няма никаква отговорност и никой не се грижи за
децата истински. Когато Марта беше в Дома, не се грижеха
за нея. Там хората се водят на работа, но вместо учителките
да управляват, децата казват какво ще се случи и командват.
Все едно учителките са безпомощни бебета - затварят си устата и децата си правят каквото си искат. Това е страшно. А
в същото време се чуват само заповеди и закани за наказания там.
Интересно е да разговарям с теб. Не всеки отбелязва, че
в Дома не само условията са лоши, а и няма добра грижа. Ти отбелязваш още, че за децата става ясно, че дори
привидно регламентираният ред е обърнат.
Какво се случи след настаняването на Марта в приемното семейство?
Албена: Тя се беше отдалечила от мен. Беше ми сърдите в
Дома. Не си говорихме. Затваряше телефона и казваше, че
не й пука за мен, както на мен не ми пукало за нея. А сега,
откакто е при тази жена (приемната майка), е друго. Сега се
сближи с мен. Толкова се изненадах. Тя дори ми каза: “Сега
вече ми пука за теб и за това, че мислиш за мен”. Сложна й е
възрастта – на 13 е – днес може да сме в добри отношения,
а утре може да не сме. Такава й е възрастта, но сега всичко
е така добре.
Може би и семейството е помогнало за възстановяване
на връзката ни. Без да съм разпитвала Марта, си мисля,
че именно те са помогнали да си оправим отношенията.
Марта само ми казва, че приемното семейство винаги ме
защитава.
Знаеш ли, всяка вечер, преди да заспи, тя ми се обажда и си
говорим с часове по телефона, който семейството ми дадоха за безплатна връзка. Тя се чувства добре. Пожелаваме си
“Лека нощ”.

От света
ПРИЕМНАТА ГРИЖА.
Опит от чужбина
Елена Никлева
Елена Никлева е журналист с голям международен опит
и многобройни публикации, посветени на децата и насилието, деинституционализацията и осиновяването.
Била е водеща на авторската рубрика “Горещи теми” на
Радио Свободна Европа и издател на първото списание
за родители «Магазин за родители»..
44 000 деца са били отглеждани от приемни родители в
Англия през 2009 година. В Германия пък само през 2005
година извън роднинския кръг са настанени почти 9 000
деца, общият брой за цялата федерална република вероятно е някъде около 50 000. В един малък австрийски
град, който свързваме главно с Моцарт и музика – Залцбург средногодишно около 300 деца са живели при приемни родители между 2002 и 2007 година.
Какво говори тази статистика за развити западноевропейски държави, които не влизат в новинарските хроники с репортажи за изоставени неглижирани деца в
домове? Говори, че има нужда от приемна грижа и че тя
е изградена от години. Откъде идват тези деца е най-ественият въпрос, след като Западна Европа няма проблема с изоставените деца в домове, за чието справяне има
да полагат още много усилия бившите комунистически
държави като България и Румъния. Дори централноевропейската отличничка Чехия съобщи неотдавна, че в
инстиционализирана форма на отглеждане все още се
намират 22 000 деца.
Децата, настанявани при приемни родители в Западна
Европа, са плод на разпаднали се семейни връзки, това
са деца, жертва на насилие, деца на наркомани, на хора,
осъдени на затвор, или други, които не са в състояние да
се справят с грижите за тяхното отглеждане. Следователно приемната грижа има готовност да улови тези деца,
и няма никакви оптимистични основания, които да ни
карат да смятаме, че в бъдеще личните и семейни кризи
ще намаляват. Напротив, по-вероятно е под натиска на
обществено-икомически фактори, да се увеличават.
За новите демокрации това означава, че трябва да изградят системата си за приемна грижа по две причини
– първо, за да се затворят или сведат до минимум спечелилите си печална слава домове за изоставени деца.
Това е неотложната, акутна задача, но веднага след нея
и всъщност паралелно с нея идва другата, трайната, пермаментната, на която се е научила да откликва Западна
Европа, а именно приемната грижа да улавя всички деца
от разтурени бракове, от връзки, в които има насилие
или злоупотреба с дрога, бедност и нищета.

В това отношение по света вече има създадени традиции.
Съпругът в британска двойка раказва, че е бил сирак от
войната и отглеждан от приемни родители, след това самият стават приемен родител. В много страни да помагаш
и да връщаш, когато си получил, е закономерно - например в Съединените щати разбирането, че трябва да върнеш на обшеството поне малко от това, което си получил,
е част от мотивацията да се отглеждат деца в риск. Разбира се, мотивацията е различна – има хора, които вземат за
отглеждане деца на възрастта примерно на собствените
си тийнейджъри и ги отглеждат заедно с тях в едно разширено семейство. Има други, които правят тази стъпка
пред заника на живота, когато собствените им деца са пораснали и феномена на “празното гнездо” се преодолява
като се окаже гостоприемство на други деца. Има и хора,
които следват религиозното си възпитание, че трябва да
се помага на ближния. Всички ние често обичаме да казваме, че животът е несправедлив и сигурно е така. Но има
ли по-силен акт на справедливост от това, да дадеш шанс
на едно дете, да уравновесиш една тежка детска съдба – с
един човешки жест. Никой не избира къде се ражда, никой не избира родителите си или страната си. Приемането
на едно чуждо дете може да е и един акт на баланс за самия приемен родител: колко от нас не са правили грешки
при отглеждането на своите деца, или не са ги глезили?
Това е доста тежът контраст пред собствената ни съвест
когато научаваме за деца, които биват неглижирани в
домове или стават жертви на насилие в собственото си
семейство. Дали второто, приемното родителство е подобро с опита и собствените изстрадани грешки е един
въпрос, защото е само един от възможните сценарии. Разбира се приемни родители стават и хора, които никога не
са имали деца. Може би и точно затова.
Приемното родителство не е филм с предизвестен хепиенд. Ако се разровите из историите на деца, които
са били отглеждани извън собственото си семейство,
например в Съединените щати, където около половин
милион деца имат нужда от някакъв вид извънсемейна
грижа, ще чуете различни спомени. Има вече пораснали

деца, които са сменяли по 4-5 семейства. Някои от тези
раздели сигурно са били травматични. Усещането, че не
си искан или че не си обичан. И все пак от дистанцията на
годините тези деца признават, че във формиращите характера години от живота им са имали семейство и днес
бивщите им приемни родители все още са им опора. Западните медии пък периодично съобщават за случаи на
насилие отстрана на приемни родители, независимо от
строгите критерии за техния подбор и постоянния контрол над тях. Медиите обичат лошите новини, но нима
постоянно не ставаме свидетели на насилие и изтезание
на деца и от собствените им близки и роднини? Достатъчно е да припомним бруталните случаи на инцест и
на изнасилваните в продължение на години дъщери от
собствените им бащи тъкмо в цивилизована Европа.
Винаги ще има семейства в криза и деца, които страдат.
Затова мрежата на приемната грижа трябва да стане част
от механизмите, с които обществото реагира в името на
доброто на детето. Тя трябва да създаде традиции – и
поколения на хора, отглеждали чужди деца. Приемната
грижа не е просто пожарно решение за закриване на
домовете с деца в България. Това не е просто показно
решение, за да се отговори на натиска на ЕС и да се спрат
срамните репортажи, с които България влиза в световните новини. Просто много бавно се разграждат някои
стари струтури, сред които и инстиционализираното
отглеждане на деца. Но и когато домовете за деца някой ден бъдат сведени до минимум, пак ще има нужда
от приемна грижа за деца, които временно или по-дълго
не могат да бъдат отглеждани в собственото си семейство. Затова създадените кълнове на приемна грижа
днес трябва да се развиват постоянно, а не кампанийно.
Може приемното семейство да не е идеалният вариант,
но няма по-добра среда за отглеждане на децата от семейната. Ново проучване на американски учени, разпространено от американския новинарски сайт Сайънс
дейли нюз по материали на университета в Минесота
показва ясно това: експериментът е направен със 136
здрави институционализирани деца от шест домове в
Румъния. Половината били оставени в домовете, а другата половина – разппределени сред приемни родители.
След година те биват сравнени с институционализираните деца и с контролна група, която никога не е била
отглеждана извън семейството. В началото децата от домовете са били с ясни дефицити по отношение на ръст и
развитие. След една година приемна грижа 94% от тези
деца влизат в нормата за ръст и тегло и подобряват значително когнитивните си способности. Тези деца не са
били недохранвани в домовете, но забавеният им растеж се дължи на друг дефицит, това, което специалистите
наричат психологически дефицит: липса на топлота, на
внимание, на чувства, на които бива даден израз. А това
едно дете може да получи само в домашна среда

Насоки за алтернативна грижа
за деца. Рамка на ООН
Автор: УНИЦЕФ, „SOS Детски селища”,
Международната социална служба
Публикувано и предоставено от
http://www.unicef.bg/bg/publications/nasoki-za-alternativna-grija-za-deca

Водещи принципи –
бележки на UNICEF
към българското издание
Насоките за алтернативна грижа за деца очертават потребността от съответна политика и практика по отношение на
два основни принципа: необходимост и уместност. В основата на необходимостта е желанието да окажем на децата
подкрепа да останат в семейството, което да полага грижи
за тях. Извеждането на детето от семейството трябва да се
предприема само като крайна мярка, като такова решение
се взема след задълбочено проучване с участието на страните. Що се отнася до уместността, Насоките за алтернативна грижа за деца предвиждат набор от подходящи възможности за алтернативна грижа.
Към всяка глава от Насоките за алтернативна грижа за деца
ще намерите въпроси, свързани с политиката на държавата.
Макар че тези въпроси не са изчерпателни, нито са част от
официалния текст, те са предназначени да провокират размисъл за прилагането на водещите принципи на Насоките
за алтернативна грижа за деца на национално ниво.
Когато децата се настанени за алтернативна грижа и с цел да
се гарантира, че настаняването е уместно, възможностите за
реинтеграция на детето в семей-ството са ключов аспект в
процедурите за проверка.

ДАЛИ НАЦИОНАЛНАТА ПОЛИТИКА…
...гарантира и улеснява семействата и децата при упражняване на правото им да обжалват решение за настаняване на дете за алтернативна грижа и впоследствие да пристъпят към реинтеграция по своя собствена воля?
...гарантира, че местата за такава грижа са в достатъчна
близост до семейството и общността на детето, за да сведе
до минимум разстройването на семейните връзки и да даде
възможност за редовни контакти между детето и семейството с цел потенциално повторно събиране?
...подчертава, че е желателно и необходимо да се обмисли възможност за повторно събиране на децата със семействата им, като това е основно съображение при редовните проверки на настаняването?
...гарантира, че децата и семействата са активно ангажирани в процеса на вземане на решения и планиране на
възможността повторно да се съберат?

Национална телефонна линия

0700 12 170
Национална кампания
за приемна грижа на UNICEF

...гарантира, че решението за повторно събиране на
детето с неговото семейство води до планов и постепенен
процес, по време на който на семейството се оказва нужната подкрепа.

От света
Участие в
родителските
срещи
от Carrie Craft
из http://www.fosterparenting.com/

Практика
биологичните родители на срещите, подпомагайки по този
начин не само прякото им участие, но също така ангажираността в обучението на децата изобщо. Тъй като такова
участие може да се стори на приемния родител навлизане
в личното му пространство и ангажимент, аз се обърнах за
съвет към моя приятелка, която е опитен приемен родител. Тя сподели няколко полезни съвета в тази насока и ми
представи модела си за подпомагане на участие. мация и
материали, които сте подготвяли и подготвили за биологичните родители (домашни работи, тестове, бележници).
• Съобразявайте графика на срещите с графика на биологичния родител. Не забравяйте, че и той има много
задължения, с които трябва да се съобразим – работни
ангажименти, посещения в училище за родители, терапия и други.

Статията е подготвена за САЩ и някои от детайлите не са
съотносими към ситуацията и училищните практики в България, но предложенията за съвместна работа с биологичните
родители и през участието в родителските срещи и запознаването им с работата и прогреса на детето в училище, сигурни сме, ще представлява интерес и за социалните работници,
и за приемните родители у нас.

• Предупредете учителят, че на родителската среща ще
участват и биологичните родители и се уверете, че и за
него това е добре. Някои от учителите може да сметнат
за малко смущаващо да работят с две двойки родители;
може би ще бъдат объркани към кого да задават въпросите си. Вашето предразполагащо към диалог поведение ще улесни процеса.

Предоставяне на информация за родителските срещи

• Посрещнете биологичните родители и ги представете
на учителя.

Има ситуации, при които на биологичните родители не е
позволено или са възпрепятствани да посещават родителските срещи в училище и детската градина. И в тези
случаи все пак има неща, които приемният родител може
да направи, за да се чувства биологичният родител част
в процеса на обучение на детето. Това също така е добра
подготовка за времето когато биологичните родители
сами ще посещават родителските срещи.
Осигурете на биологичните родители редовна, актуализирана информация относно родителските срещи и за
това как се справя с учебния материал детето. Помислете
за няколко пункта:
• След всяка родителска среща помолете учителя да напише специална бележка за биологичните родители,
представяща прогреса на детето.
• Представяйте на родителите някои домашни работи на
децата, бележниците, тестове.
• Ако на родителската среща учителят препоръча детето
да работи за подобряване на някои свои умения – гладко четене, сричкуване, смятане – попитайте биологичния родител дали би могъл и дали проявява желание да
помага на детето като участва в допълнителните уроци.
• Когато биологичните родителите проявят желание да
участват в такива уроци и консултации, убедете се, че те
са снабдени с всички необходими материали за работа
Пряко участие на биологичните родители в родителските срещи. Какво можем да направим като приемни родители?
Много от биологичните родители не знаят как точно да
участват в консултациите на родителските срещи.* Едно
добро начало е приемните родители да придружават

• Предоставете възможност на срещата да участват и детето и родителят. Насърчете детето да покаже класната
стая и училището на биологичния родител.
• Опитайте се да не се засягате и да не реагирате на изказвания от типа: “Това не беше така, когато той/тя беше
при мен” или “Той/тя се справяше добре докато не я изведоха от дома ми”. Не оспорвайте мнението на биологичните родители.
• Позволете им да предлагат съвети и да говорят с детето
по въпроси, отнасящи се към поведението му. Бъдете
готови да им помагате, ако се наложи.
• Задавайте въпроси, напомняйте спокойно уговорките
с учителя и не забравяйте, че сега вие моделирате поведение, давате пример на биологичните родителите в
такава ситуация.
• Отново приветствайте възможността биологичните
родители да помагат в подготовката на децата. Ако учителят препоръча допълнителна работа за подобряване
и овладяване на нови умения, попитайте биологичните родители дали биха желали да помогнат с това във
времето, което прекарват с детето. Предоставяйте необходимите материали и се интересувайте как върви
съвместната подготовка. Не забравяйте да благодарите
за мнението им и съветите, които дават, относно това
какво работи и какво не в обучителните им занимания.
• Тъй като това обикновено е единственият контакт на
биологичния родител с училището, ако имате ваши допълнителни въпроси, намерете начин да ги зададете на
учителя в друго време.
*(бел. на преводача - навсякъде в текста авторът има предвид и описва
родителската среща като индивидуална среща само между родител и
учител, а не както е у нас – обща среща на учителя с всички родители).

Хайд Парк – Колаж
Нашият ъгъл за споделяне ще бъде по-тих, ще
бъде лесен за овладяване поради книжността си,
няма да е много диалогичен, но обещаваме, че
няма да бъде използван тенденциозно в защита на
една или друга теза, подкрепяна в Бюлетина. Нашата кротка, кратка отбивка във форумите ще ни
служи за коректив и повод да подишаме въздухa с
тези, които не говорят езика на професионалиста
и задават нехрумващи ни, поради “леснотата” си
въпроси. В тази рубрика цитираме мнения, подменяйки имена и “никове”, без ни най-малка намеса и
коментар.
Добре дошли – това не е античният форум, а
пъстрото неделно одеало на въпросващите и отговарящите около приемната грижа.

Да започнем - с малко история на повода за името на
рубриката и да приключим - с обясненията и редакторските намеси.
Лондонският Хайд парк е известен със своя “Ораторски
ъгъл” (Speakers’ Corner), където всеки може да отиде и да
държи реч колкото дълго иска пред всички, които биха
искали да го слушат. Оттам и превръщането на името на парка в нарицателно за свобода на словото. Има
още няколко места из други паркове в Лондон и в други
столици, организирани по същия начин като ораторският ъгъл в Хайд парк. Публичните дебати започват
на това място през 1851 в протест срещу забраната да бъдат продавани и купувани продукти в неделя,
единственият свободен ден на работещите в Лондон.

Mihail_e_tam
“Прекрасно е на Спикърс Корнър в неделя! Всякакви забавни странници, които (мислят, че) имат
какво да кажат на света са там. Нещо като протоблогосфера.”
http:
“sигурен съм, че винаги си е било такова, още когато и Маркс, и Ленин, и Оруел са го посещавали.
И въпреки това „правото да говориш“ дадено със
закон за това място го прави прекрасно.”
Mihail_e_tam
“Знаеш ли, точно днес си мислех за Спийкърс
корнър – беше доста по-популярна ‘забележителност’ в началото на 90-те… може би защото беше
едно от клишетата за Лондон, които циркулираха
в одобрените материали за Запада едно време.
Иначе си е аутсайдерско събитие.”

От http://www.bg-mamma.com

ти си най-добрата мама на света!”. А до връщането в дом - няма такова нещо
просто. Ако има възможност за връщане в биологичното семейство, един
ден детето отива там, но не са изключени контактите ви след това с детето.
Другият вариант е, ако го осиновят… Сега , когато децата ни са пораснали,
решихме,че можем да помогнем на дете, което е изоставено от бебе в дом с
тегло едвам 1, 200кг. Ще се радвам ако и други го направят!”

*Запазен е оригиналния правопис и текст на авторите във форума

Krilatata, Четв. 8 Окт. 2009. 08;53
Бихте ли взели дете от Дом в приемна грижа?
Krum
Донякъде, възприемам тази роля като - учител и любим ученик, който ще
бъде постоянно у дома за някакъв по-продължителен период от време. Няколко пъти сме говорили с жена ми на тази тема. Едно от нещата беше: това е
единствената инвестиция, при която не можеш да загубиш и няма да бъдат
напразни вложените време, грижи, тревоги и средства.
Svobodna volia
Да. Правила съм го не под формата на приемно семейство, както сега е
регламентирано. Преди 5-6 години всеки петък вземах дете от Дом и го
връщах в неделя вечер. Децата които вземах, чакаха да им оформят документите за осиновяване. За няколко месеца страшно напредваха особено
говорно. Много бързо схващат формулата семейство. А, това ,че хората са се
затворили не съм много съгласна, сега за да вземеш дете от дом трябва да
минеш през такава процедура, от документи и проверки, че ти се отщява
добронамереността.
Svobodna volia:
Цитат на: Slynce в Съб., 10 Окт. 2009, 14:51
Сигурно е прекрасно за децата от домовете да усетят майчина любов дори и за 2 дни, но травмата им не е ли по-голяма като свършат
тези приемни дни?
Не по-голяма от това да стоят по столчета в дома през почивните дни и някой
само да им “шът-ка”. Аз лично, знаех, че тези деца ще имат свое семейство
скоро. Така ,че играх ролята на нещо, като трамплин. Не съжалявам, смятам
че помогнах за по нататъшната им адаптацията.
Dimitrina Hristova 07
Не, не бих. Родителите ми преди години бяха взели едно момченце. Беше
пълно фиаско.
Miss Hope
А относно това че, хората са затворени в черупките си- не, не е точно така.
Просто хората нямат достъп до домовете за сираци, дори и само да отидеш
и да прекараш деня с тези деца, за да могат да виждaт и други хора, освен
персонала.
В София има само едно такова място, където директорката разрешава
външни, проверени лица да контактуват с децата, да им четат приказки, да
рисуват с тях или просто да им се радват.
Slynce
Аз съм съгласна с Франческа. Не бих взела дете,което ще ми отнемат някой
ден. Или ще бъде мое за постоянно,или не бих се пробвала изобщо.
MariLeta:
Аз самата съм приемен родител на 7 годишно момиченце, и вече решихме да вземем още едно дете, което съвсем скоро ще бъде у дома. Пуснах
темата,защото ми е много болно, когато виждам децата ,колко им липсва
обичта,просто някой да ги обича,гушка и тях,те копнеят за това... Седем годишната ни госпожица месеци наред не играеше....само се гушкаше и повтаряше - колко е хубаво да имам семейство! и непрекъснато повтаря- “Мамо,

KrassiM
На теория всичко изглежда много добре. Обаче.... какво се оказва....трябва
да осигуриш възможности за среща на билогичните родители с детето. Значи аз трябва да допускам в дома си непознати, които са толкова безотговорни, че им гледам аз детето?! Ами ако са престъпници или с други проблеми,
все пак аз нося отговорност за моите две деца и още едно отгоре. “
Pepo
това е приемната грижа, да дадем обич и грижа на дечицата, а не да се вайкаме колко ще ни е мъчно, ако си го вземат биологичните родители или го
осиновят. Още веднъж искам все пак да кажа, че много дечица са за дългосрочно отглеждане.
Mamma Bili
Здравейте на всички,ние вече сме взели дете на приемна грижа - от четири
месеца е със нас.Удоволствието е страхотно да го гледаш как разцъфва пред
очите ти и колко малко му трябва за да няма изкуствена усмивка и да не
бъде като диваче сред хората.Това те кара да се чувстваш невероятно добре
и не се замислям за майка й че може да се появи и да си я поиска.Ама дори
и да се стигне до това няма да сажалявам че сме помогнали на дете което не
знае защо го подхвърлят от всякъде като ненужна вещ. Ще съм шастлива че
сме й дали дом, любов,обич и топлина и всичко което се сетите.
Не мислете много а вземете дете. После ще съжалявате че сте изгубили толкова много време в мисли а не сте зарадвали по рано някой.
Kami
Аз вече осъществявам приемна грижа. Чудех се дали да пиша в темата...
Защото аз исках да взема това дете от мига, в който го видях преди три години. Никога не съм се замисляла какво ще стане ако си го поиска майка му.
Нито как ще се чувствам. Исках да не е там, в тази среда; да не е сам, да не е
тъжен; да не плаче смучейки си пръста, когато е с температура в креватчето
си;да не се клати наляво- надясно в очакване на коледния си подарък; да
не стои сам в болницата и с болката си с вечните си отити; да не ми се моли
да му занеса две пуканки, защото там не им правят пуканки; да не си пази
дъвката залепена под леглото за после; и да не ме души, когато ме гушка,
защото ще си тръгна...
Наистина не ме интересува дали, ако може и иска майка му, ще се го вземе,
защото той ще може да чете, да пише, ще знае какво е любов, семейство,
братче, ако щете. Ще знае, че аз винаги, ама винаги ще го нося в сърцето си,
защото го обичам. Завинаги и за колкото и да е...
п.с. решението да бъдеш приемен родител е много лично. Ако не беше така
съпругът ми нямаше да мисли толкова. Подкрепи ме, когато беше готов. Но,
повярвайте той в момента се чуди защо му е трябвало толкова време...
Doktoryt
По принцип замисълът на приемната грижа не е да ни запълва някакви липси и наши желания, а да помогнем на дете да не престоява в институция,
докато биол. родители не могат да се грижат за него. В момента, в който те
станат в състояние да полагат грижа, е редно да си го приберат. Приемният
родител е в услуга на биологичните родители един вид. Това не е осиновяване, много пъти се каза. Но ако детето няма изградена емоционална връзка
с родителите си, тогава социалните работници взимат това предвид и настаняват детето дълготрайно.
Жалко, че от споделеното дотук виждам,че нагласата е отрицателна. Това
обяснява ниския процент на децата, настанени в приемни семейства, а не
слабата информораност на обществото по въпроса.

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
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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
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