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 „Приемната грижа не е приятна тема. В центъра на 
вниманието тук са нещастни и откъснати от семейната им 
среда деца, зад чиято участ прозират недъзите на 
обществото. Разглежданите проблеми са сложни и 
емоционално натоварени. Противоречията и парадоксите 
изобилстват, а очакванията и желанията на множеството 
заинтересовани участници често се разминават” [1, 29]. 
Независимо от това все повече хора проявяват интерес към 
живота на приемните семейства и перспективите, които 
разкриват те за настанените в тях деца. Доминират както 
романтичните нагласи във възприемането на този нов (но 
не и непознат в миналото) начин на отглеждане на деца, 
така и скептицизмът, основан на неверието във 
възможностите и мотивите на приемните семейства. 
Нерядко скептицизмът се подкрепя от професионалисти 
(социални работници, психолози, педагози), политици и 
учени, които имат своите аргументи против така 
наречената социална услуга. Наскоро председател на 
влиятелна международна организация сподели, че преди 
няколко години високопоставен служител на 
правителството на България го е убеждавал, че заради 
своята народопсихология  българите не могат да бъдат 
приемни родители. Преди една година в дискусия, 
проведена в ДИПКУ - Варна, група учени и преподаватели 
красноречиво убеждаваха аудиторията, че приемна грижа в 
България не може да се развива. Аргументите в тази 
посока бяха търсени преди всичко в „особеностите” на 
българската народопсихология. Една година по-късно в 
гр.Варна вече има около 40 приемни семейства, а в 
Шуменска област – те са около 80. За две години Центърът 
за приемни родители, който осигурява услугата „приемна 
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грижа” за община Варна, успя, въпреки „особеностите” на 
българския характер, да изведе над 60 деца от институции. 
Това е равносилно на закриването на един дом за деца. 
Въпреки постиженията в развитието на приемната грижа 
(за съжаление само на определени места в страната), 
проблемът за мотивацията на приемните семейства и 
особено на тази част от тях, които упражняват 
родителството като професионална дейност, продължава 
да бъде актуален, преди всичко заради недоверието към 
хората, които получават възнаграждение, заради това, че 
отглеждат „чужди” деца в своите семейства.  

За да получим приблизителна представа за 
мотивацията, заради която мнозина семейства са готови да 
превърнат родителството в професионална дейност, се 
опитахме да проучим кои са основните групи 
мотивационни фактори и кои от тях са доминиращи. 
Проведохме анкетиране с кандидат-примни семейства, 
посещаващи курсове за обучение, преди да бъдат одобрени 
от Комисията за детето към Община Варна (в съответствие 
с процедурата, регламентирана от МТСП). На кандидатите 
бяха предложени анкетни карти със стандартизирани 
въпроси, предполагащи свободно излагане на отговорите, 
допускащи до три възможни отговора. Бяха анкетирани 
общо 28 кандидат-приемни родители, от които получихме 
общо 59 отговора. В резултат на извършения контент-
анализ на отговорите на анкетираните бяха дефинирани 7 
групи мотивационни фактори, които събират в себе си 
всички изложени контексти. Тяхното ранжиране, според 
честотата им на присъствие в отговорите на анкетираните, 
е представено в изложената по-долу таблица. 
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Преди да пристъпим  към анализа на резултатите ще 
припомним следните принципи в теорията на Е.Маслоу, 
които имат значение за правилното (непредубедено) 
разбиране на мотивационните фактори на интересуващата 
ни група хора, а именно: 

- „В сферата на мотивационните определящи фактори 
всяко поведение обикновено е детерминирано от няколко 
или от всички базови потребности едновременно, а не само 
от една” [2, 101]. 

- „Хората, които са задоволени по отношение на две 
потребности обикновено приписват по-голяма ценност на 
по-висшата, а не на по-нисшата. Те ще се жертват повече в 
името на по-висшето удовлетворяване и, нещо повече, с 
по-голяма готовност ще понасят лишения по отношение на 
нисшето” [2, 145]. 

- Функционална автономия на по-висшите 
потребности: „По-висшето се развива единствено на 
основата на по-нисшето, но накрая, след като е добре 
установено, то би могло да стане относително независимо 
от него” [2, 151].  

Ще бъде необективно и изключително примитивно, 
ако потърсим преки и еднозначни отношения на всеки 
един от дефинираните по-горе мотивационни фактори с 
някоя от изведените от Е.Маслоу базови потребности 
(физиологични потребности, потребности от сигурност, 
принадлежност, любов, оценка и себеактуализация). 
Например, не би могло еднозначно да се твърди, че 
стремежът към професионална реализация се базира 
единствено на потребността от себеактуализация или само 
на потребността от принадлежност (например, към 

5



Ранг 

Мотивационни фактори, 
отразени в изказванията на 

кандидат-приемните 
родители 

Съдържание 
Процент спрямо 
общия обем 
отговори 

I. Желание на кандидат-
приемните родители да се 
грижат за дете. 

Отглеждане (около 50 % 
от отговорите за този 
мотивационен фактор) и 
развитие, възпитание на 
детето (около 50% от 
отговорите за този 
мотивационен фактор). 

45% 

II. Изразено отношение на 
кандидат-приемните 
родители към децата. 

Отношение на 
загриженост, състрадание 
и обич към децата, чиито 
родители не могат да се 
грижат за тях. 

16% 

II. Посочени възможности за 
отглеждане и развитие на 
детето. 

Външни условия - 
наличие на време, 
материални условия, 
липса на заетост. 

16% 
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III. Изразена гражданска 
ангажираност по отношение 
на проблема. 

Поемане на отговорност, 
посочване на позиция по 
отношение на проблема 
за деинституциона-
лизацията на грижите за 
деца. 

11% 

IV. Желание за професионална 
реализация, трудова заетост. 

Включително, желание за 
натрупване на трудов 
стаж. 

7% 

V. Позитивно самооценяване на 
личностните възможности на 
кандидат-приемните 
родители. 

Включително и показано 
желание на кандидат-
приемните родители да 
бъдат оценени 
положително от 
околните. 

2% 

V. Желание да се помогне на 
родителите, които нямат 
възможност да се грижат за 
своите деца. 

Разбират ползата за 
детето, ако се оказва 
помощ на неговите 
родители. 

2% 
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професионална общност) или на желанието за 
удовлетворяване на физиологични потребности. По 
отношение на възможността да се отговори на последната 
потребност, трябва да се знае, че  заплащането на труда на 
професионалния приемен родители е символично, а 
издръжката за настанено дете в приемно семейство е 
крайно недостатъчна. На практика, в нередки случаи 
приемните семейства изразходват много повече средства, 
отколкото им се предоставят за отглеждане на настанените 
в тях деца. Очевидно, въпреки професионализацията на 
приемната грижа в България нейното развитие не е 
заложено да разчита на финансови инструменти, които 
особено за населението в големите градове с по-ниска 
безработица, се оказват не толкова важен фактор. 

Потребността от сигурност (безопасност, 
стабилност, зависимост, закрила, отсъствие на страх, 
тревога и хаос, потребност от структура, ред, закон и 
ограничения, от сила у покровителя и т.н.) [2, 84] 
предполага богати инструментални възможности за 
нейното удовлетворяване и само на пръв поглед изглежда 
далечна от възможната мотивация на приемните 
семейства. Тенденцията да се намери липсващото звено в 
едно семейство – детето, може да се разглежда като 
стремеж към задоволяване на потребността от ред, 
сигурност, ролева пълноценност и др. Факт е, че мнозина 
от кандидатстващите за приемни родители, са хора между 
40 и 60 години, останали без ангажименти по отношение 
на отглеждането на своите деца и внуци. Често 
кандидатите за приемни родители свързват нуждата си да 
се грижата за дете с желанието да изживеят повторно 
родителство (не рядко с нов брачен партньор). Тук някъде  
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потребността от сигурност прелива в потребността от 
принадлежност (която заедно с потребността от любов се 
поставя от Е.Маслоу на следващото йерархично стъпало).  

Ранжирането на основните мотивационни фактори 
показва очаквано равнище на тези от тях, които са 
свързани с отношението на възрастните към децата и 
готовността им за поемането на ангажименти по 
отношение на тяхното отглеждане и развитие. Както се 
вижда от таблицата, на първите две места са подредени 
мотивационните фактори: „Желание на кандидат-
приемните родители да се грижат за дете” (45% от всички 
дадени отговори) и „Изразено отношение на кандидат-
приемните родители към децата” (16% от всички дадени 
отговори). Те кореспондират с полето на потребностите 
от принадлежност и обич и към, посоченото от Е.Маслоу 
следващо по-висшо равнище - потребността от оценка, 
включваща две подгрупи. На първо място: желание за 
сила, постижения, адекватност, майсторство и 
компетентност, увереност пред света, независимост и 
свобода. На второ място: желание за репутация, или 
престиж, (определен като респект или уважение от страна 
на други хора), положение в обществото, известност и 
слава, господство, признание, внимание, важност, 
достойнство или оценка [2, 89]. Към тази област от 
потребности може де  се отнесе и следващият по ред 
мотивационен фактор: „Изразена гражданска 
ангажираност по отношение на проблема” (11% от всички 
отговори), „Общественото положение, свързано с 
получаването на заплата, може да има не по-малко 
значение за приемния родител, отколкото самата заплата. 
Подобни мотиви, които са отделни или допълващи по 
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отношение на паричното възнаграждение, не бива да се 
подценяват” [1, 112]. От гледна точка на тази област 
(равнище) от потребности може да се разглежда и 
мотивационният фактор: „Желание за професионална 
реализация” (7% от всички отговори).  

Най-малък процент са изказванията в контекста на 
мотивационните фактори: „Позитивно самооценяване на 
личностните възможности на кандидат-приемните 
родители” (2% от всички отговори) и „Желание да се 
помогне на родителите, които нямат възможност да се 
грижат за своите деца” (2% от всички отговори). Ако 
първият мотивационен фактор говори за равнището на 
потребност от оценка, то последният мотивационен фактор 
представлява изключително постижение в отношението на 
кандидат – приемните родители към биологичните 
родители. Готовността да оказва подкрепа на 
биологичните родители на децата представлява един от 
най-сериозните проблеми, с които приемното семейство се 
сблъсква в процеса на предоставяне на услугата „приемна 
грижа”. Това е и един от най-важните критерии за оценка 
на неговия капацитет. Без съмнение, близо до посочения 
мотивационен фактор стои потребността от 
себеактуализация, разбирана от Е.Маслоу като желание 
на хората за самоосъществяване, като тенденция „да 
осъществят онова, което потенциално са” [2, 91]. Разбира 
се, съществуват и случаи, в които приемни семейства 
„помагат” на биологичните семейства, задоволявайки свои 
потребности, които нямат нищо общо с потребността от 
себеактуализация.  

Обща характеристика на потребностите от 
себеактуализация, според Маслоу, е това, че възникването 
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им обикновено почива на някакво предхождащо 
задоволяване на физиологичните потребности и на 
потребностите от сигурност, любов и уважение [2, 91]. От 
тази гледна точка, стремежът към задоволяване на 
собствените материални потребности на приемните 
семейства не предопределя перспективата за непременно 
лошо качество на полаганите грижи за децата, настанени в 
тях. Въпреки това, в процеса на проучване на кандидат-
приемните родители (което задължително се провежда от 
Отделите „Закрила на детето”, или от доставчици на 
услугата „приемна грижа”) един от най-съществените 
въпроси, на които се търси отговор, е дали мотивацията на 
кандидатстващото приемно семейство е доминиращо 
свързана с получаването на заплата за своя труд.  

Особено е мястото, отредено на мотивационния 
фактор: „Посочени възможности за отглеждане и развитие 
на детето” (16% от всички отговори). Той е поставен на 
второ място в общото ранжиране. Неговото съдържание е 
пряко свързано с други мотивационни фактори, които имат 
по-съществено значение по отношение на направените 
избори на анкетираните. Факторът „условия на живот”, 
обаче е ключов за начина на живот на семействата в 
България, и ако някой продължава да търси някакви 
особености в българския характер, възпиращи семействата 
да стават приемни за децата от институции и особено - за 
децата с увреждания, по-добре ще бъде да потърси 
отговорите в сферата на поемането на отговорност. Там, на 
това равнище, отговорният избор се прави спрямо 
векторите „искам” и „мога”, а последното означава и 
материални условия и обществена подкрепа (изразяваща се 
в гарантирането на съпътстващи услуги за детето), 
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позволяващи качествено предоставяне на услугата 
„приемна грижа”. 
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