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Увод 

Сдружение “Съучастие” чрез своя „Център за приемна 

грижа” е доставчик на социалната услуга „приемна грижа” от 

2008г. като делегирана общинска дейност с капацитет 30.  

Ние разбираме услугата „приемна грижа”: 

� като основен механизъм по пътя към трайното 

решаване на проблема на децата, лишени от родителски 

грижи; 

� като естествен начин, по който могат да бъдат 

задоволени основните потребности на деца, независимо 

от тяхната възраст, произход и особености, докато бъде 

наложена по-добра мярка за тяхната закрила 

(реинтеграция, осиновяване);  

� като основно средство в процеса на 

деинституционализация на грижите за деца в България; 

� като шанс да се окаже подкрепа на биологичните 

семейства, които временно не могат да полагат 

пълноценни грижи за децата си. 

Ние не споделяме разбирането, че приемната грижа трябва 

да бъде постоянна мярка за закрила, освен в случаите, когато това 

е в полза на детето. 

 

В съответствие със стандартите1 за предоставяне на тази 

услуга Центърът за приемна грижа във Варна провежда 

комплексна и системна социална и психологическа работа с 

децата, ползващи услугата, кандидат-приемните семейства и 

приемните семейства. В съдържанието на тази брошура е описан 

                                            
1 „Наредба за критериите и стандартите за социални услуги за деца” 
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целият процес на предоставяне на услугата, включващ  

последователността на стъпките, които следваме в нашата работа. 

Необходимостта да изложим нашият начин на работа е 

предизвикана от това, че въпреки наличието на стандарти за 

предоставяне на услугата „приемна грижа” методиките, по които 

работят различните доставчици, по различен начин съответстват 

на приетите от Държавата стандарти. Различието в методиките, 

разбира се, не ни притеснява, ако това води до развитие на самата 

услуга. Последната описана методика (по проект „И аз имам 

семейството”), обаче силно се разминава с нашите 

професионални очаквания за развитие на услугата в България. 

Накратко казано, липсата на предписания за работа с детето, в 

методика, разработена от екип на АСП, компрометира същността 

на самата услуга. Съществува опасност, в стремежа към 

набирането на колкото се може повече приемни семейства в 

България да забравим детето и да сведем предоставянето на 

услугата „приемна грижа” от доставчици единствено до 

наблюдение и подкрепа на приемните родители. Нашият анализ 

показва, че тази методика не е съобразена напълно с „Наредбата 

за критериите и стандартите за социални услуги за деца” и този 

факт твърде опасно налага модели на работа, отдалечаващи 

доставчиците от съвременните стандарти за предоставяне на 

услугата „приемна грижа”. 
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І. Набиране, проучване и обучение на 

кандидат-приемни семейства 
 

1. Набиране на кандидат-приемни семейства. 

Особеност в развитието на  сдружение „Съучастие” като 

доставчик на услугата „приемна грижа” е фактът, че преди да 

стартира предоставянето на тази дейност беше създаден 

компетентен екип от парапрофесионалисти – медиатори и 

доброволци в общността, които осигуряват двустранен достъп и 

информация по отношение на възможностите, които се предлагат 

в сферата на социалните и здравни услуги. С помощта на този 

екип се провеждат информационните кампании за набиране на 

кандидат-приемни семейства от различни общности. Това има 

важно значение по-нататък в процес на подбор на необходимото 

семейство, което ще задоволи най-добре специфичните 

потребности на дете, нуждаещо се от приемна грижа. 

Информационните кампании, базирани на работата на 

терен, са подкрепени и от използваването на други методи и 

средства – медийни прояви, разпространяване на информационни 

материали, провеждане на информационни срещи.  

С кампанията „Подари книга на дете в приемно семейство” 

популяризираме приемната грижа и набираме библиотечен фонд 

от детски книжки, които се предоставят на приемните семейства.  

Чрез издаването на серия от малки книжки „Приказки в 

джоба” провеждаме кампания „Помогни на едно дете да измисли 

своята приказка”, която е ориентирана към по-високо 

образованата част от населението във Варна. 

Най-ефективната информационна кампания е 

неформалната. Тази, която се провежда от самите приемни 
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семейства и децата, настанени в тях. Естественото любопитство 

на познати и близки е най-добрият проводник на информация, 

тогава, когато на детската площадка се появи радостно непознато 

дете в обятията на вече познато семейство от квартала. 

Съучастието е заразително. Ние вече имаме няколко родове и 

близки фамилии, които предоставят приемна грижа. Например: 

приемните семейства на майка и на двете й дъщери или 

приемните семейства на братовчеди. 

 

2. Обучение на кандидат-приемните семейства. 

Базовото и допълнително обучение на кандидатите за 

приемни семейства се провежда в съответствие с Програмата, 

утвърдена от Министерство на труда и социалната политика. 

Същевременно са включени и допълнителни теми, които засягат 

както основни проблеми на правата на детето и неговото 

развитие, така и ключови проблеми в процеса на предоставяне на 

услугата „приемна грижа”, като например: специфични 

особености в развитието на децата, отглеждани в институции; 

взаимодействие и партньорство на приемното семейство с 

институциите и доставчика; настаняване и адаптация на детето в 

приемно семейство; взаимодействие на приемното семейство с 

биологичното или осиновителското семейство; работа на 

приемното семейство за компенсиране на изоставянето на децата, 

резултат от институционализираното им отглеждане и др.  

Важни аспекти в съдържанието на обучението на кандидат-

приемните родители са: 

� развенчаване на митове, свързани с приемното 

родителство; снижаване на равнището на нереалистични 
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очаквания по отношение на децата, настанявани в приемни 

семейства, и процеса на приемна грижа; 

� преодоляване на съпротивите на обучаваните за 

критично осмисляне на собствения опит; предизвикване на 

рефлексия спрямо поведенчески модели на отглеждане и 

възпитание; разкриване на нови перспективи за анализ и развитие 

на родителските умения; развитие на нагласи за овладяване на 

нови стратегии за възпитание; 

� изграждане на доверителни отношения с обучаваните и 

развитие на нагласи за партньорско взаимодействие с екипа на 

доставчика на услугата. 

Процесът на обучение се основава на прилагането на 

интерактивни методи (мозъчни атаки, дискусии, ролеви игри и 

др.), които осигуряват добра мотивация на обучаваните, 

усвояване на познания и ефективно трениране на умения.  

Успоредно с провеждането на обучението се организират 

консултации с кандидатите за приемни родители. Те се 

провеждат по различни проблеми, свързани с възпитанието и 

развитието на децата, както и по проблеми, свързани с 

подготовката на документи за кандидатстване пред комисията за 

утвърждаване на приемни семейства. 

Освен базово и допълнително обучението Центърът за 

приемна грижа предоставя текущо обучение, индивидуална и 

групова супервизия в зависимост от нуждите на всяко приемно 

семейство. 

 

3. Проучване на кандидат-приемните семейства. 

Проучването и оценяване на кандидатите за приемни 

семейства е процес, съпътстващ тяхното обучението и 
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консултиране:  провеждане на интервюта с кандидатите за 

приемни семейства, с останалите членове на домакинството и с 

поръчители; посещения в дома на кандидатите; провеждане на 

наблюдения в процеса на обучение на кандидатите за приемни 

семейства. 

Оценяването на кандидат-приемните семейства е 

съобразено с критериите и показателите, посочени в „Методика 

за условията и начина на предоставяне на социалната услуга 

приемна грижа” на МТСП. 

Ключов момент в проучването на кандидатите за приемни 

семейства е изясняване на тяхната мотивация. Резултатите от 

проведено от нас изследване на мотивацията на кандидат-

приемните родители, включени в нашите програми за проучване 

и обучение, показват, че около 45% от тях свързват своята 

мотивация с желанието да се грижат за дете („отглеждане”, 

„възпитание”, „ развитие”); около 16% от изследваните лица 

свързват своята мотивация с отношението си към децата, 

чиито родители не могат да се грижат за тях; около 16% от 

кандидат-приемните родители посочват в мотивацията си 

външни условия - наличие на време, материални условия, липса 

на заетост; около 11% свързват мотивацията си своята 

гражданска ангажираност, с поемане на отговорност по 

отношение на проблема за деинституционализацията на грижите 

за деца.2  

                                            
2 Ризов, Ил. Кандидат-приемните семейства - в очакване на детето (мотивация и 
нагласи) - Сборник научни трудове. Шумен, І, 2011, с.251-255. 
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ІІ. Настаняване на дете в приемно семейство 
 

Според стандартите3 за приемна грижа в България, 

доставчикът гарантира, че за детето, настанено в приемно 

семейство или в семейство на роднини или близки, е осигурена 

максимално добра грижа. Според критериите за оценка на 

стандарта, това става като при настаняване на детето в приемно 

семейство и определяне на подходящо приемно семейство за 

всяко дете се вземат предвид етническият, социалният, 

религиозният произход на детето и неговата медицинска 

история.4 Според същите критерии, изборът на приемно 

семейство или семейство на роднини или близки трябва да бъде 

направен въз основа на плана за действие по случая на детето, 

оценката на неговите потребности и на уменията и 

компетентността на семейството да посрещне неговите нужди5.  

В съответствие със стандарта и критериите, настаняването 

на дете в приемно семейство следва следните стъпки: 

 

 

 

                                            
3 „Наредба за критериите и стандартите за социални услуги за деца”. 
4 Стандарт 2. Доставчикът гарантира, че за детето, настанено в приемно 
семейство или в семейство на роднини или близки, е осигурена максимално 
добра грижа. Критерии за оценка на съответствието със стандарт 2. 
1.При настаняването на детето в приемно семейство или в семейство на 
роднини или близки са взети предвид етническият, социалният, религиозният 
произход на детето и медицинската му история. 
5 Критерии за оценка на съответствието със стандарт 2:2. Изборът на приемно 
семейство или семейство на роднини или близки е направен въз основа на плана 
за действие по случая на детето, оценката на неговите потребности и на 
уменията и компетентността на семейството да посрещне неговите нужди. 
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1. Отдел „Закрила на детето” анализира плановете за 

действие на децата, лишени от родителски грижи и настанени 

в институции, и потребността от настаняване в приемно 

семейство. 

Социалният работник на всяко дете оценява възможностите 

на биологичното семейство да поеме грижи за детето в семейна 

среда и прави списък на децата, чиито възможности да се 

завърнат в биологичните семейства са ограничени. Това най-

често предполага тези деца да останат продължително време в 

институция. За да се предотврати продължителния престой в 

институция, социалният работник на детето планира неговото 

настаняване в приемно семейство. Социалните работници 

оценяват потребностите и на децата, чиито родители са 

декларирали желанието си за осиновяването им, но тези деца 

продължително време не са били осиновени. Много често 

дългият престой на тези деца в институция задълбочава 

негативните последици от институционалната грижа върху 

развитието им, поради което социалният работник също може да 

планира настаняване на детето в приемно семейство.  

Медицинската история на детето и потребностите на детето 

от здравни грижи се оценяват също от социалният работник на 

Отдел „Закрила на детето”, който проучва възможността детето 

да бъде отглеждано в семейна среда. Оценката на тези 

потребности и на възможностите на детето да бъде изведено от 

институция като бъде върнато в неговото биологично семейство 

или осиновено, както и оценката на последиците от 

институционалната грижа върху развитието на детето, се оказаха 

недостатъчни за гарантиране, че приемното семейство ще 

осигури максимално добра грижа. Практиката на Центъра за 
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приемна грижа показа, че определящи качеството на приемната 

грижа, полагана от приемните родители зависи от нивото на 

нервно-психическо развитие, дефицитите в неговото развитие и 

услугите, които то ще трябва да получава, за да компенсира. Така 

също, влияние оказват особености в психичното състояние на 

детето, както и особености в поведението му, за които приемните 

родители могат да се окажат неподготвени.  

Социалните работници от Отдел „Закрила на детето” са 

затруднени да направят оценка на психичното състояние на 

детето, както и на неговото развитие и потребности. Оценките на 

Домовете за деца се оказват недостатъчни, а понякога в тях 

липсват някои по-специфични данни за състоянията и 

поведението на децата, важни за настаняването им в приемна 

грижа. Така, в нашата практиката възниква дейност 2 в процеса 

на настаняване на деца в приемни семейства. 

 

2. Оценка на психичното състояние на детето, неговото 

нервно-психическо развитие и особености в поведението му. 

Оценка на потребностите му. Тази дейност в Центъра за 

приемна грижа се осъществява от психолози и се провежда в 

Домовете за деца. Тя се провежда само с тези деца, които Отдел 

„Закрила на детето” е посочил като подходящи за настаняване в 

приемни семейства.  

 

3. Екипна среща между Отдел „Закрила на детето” и 

Центъра за приемна грижа за обсъждане на данните от 

проучванията и оценките на потребностите. 

Подробно се обсъждат нуждите на всяко от децата и 

ресурсите на приемните родители да поемат грижи за тях, 
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съобразно идентифицираните вече потребности. На тази среща 

също се разглеждат етническия, социален и религиозен произход 

на детето и възможностите децата да бъдат настанени в приемни 

семейства, сходни с техния етнически и религиозен произход. 

Обсъждат се близостта на приемното семейство до биологичното 

и срещите, които двете семейства ще осъществят в бъдеще, за да 

защитят правото на детето да бъде близо до своите биологични 

родители. Като резултат от срещата, двата екипа вземат решение 

за децата, които ще бъдат настани в приемни семейства и 

подходящите за тях приемни родители. Дейност 3 гарантира 

спазването на стандарт 4, както и критериите за оценка в 

съответствие със стандарта6. 

  

4. Информационна среща между социален работник от 

Отдел „Закрила на детето”, социален работник и психолог от 

Център за  приемна грижа и определеният като подходящ 

приемен родител. 

Целта на тази среща е да запознае приемният родител с 

историята на детето, неговата връзка с биологичното семейство, 

възможностите за реинтеграция в биологичното семейство, 

                                            
6 Стандарт 4. Доставчикът на услугата гарантира, че при настаняване на дете в 
приемно семейство или при роднини или близки за детето се осигурява 
подходяща и сигурна среда, необходима за неговото физическо, психическо и 
емоционално развитие. Доставчикът е длъжен да извършва периодична оценка 
на рисковете, произтичащи от средата, в която се намира детето.  
Критерии за оценка на съответствието със стандарт 4:6. Настаняването на дете в 
приемно семейство или в семейство на роднини или близки е съобразено със 
специфичните му нужди и средата, от която произхожда. 7. Настаняването на 
дете в приемно семейство или в семейство на роднини или близки е съобразено 
с отдалечеността на общността, от която е детето, от мястото на настаняване. 8. 
Лицата, непосредствено осъществяващи приемна грижа, проявяват 
индивидуален подход към всяко дете, като вземат предвид историята на детето, 
индивидуалните му нужди, способности и нивото на развитие. 
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бъдещи взаимодействия между детето и  неговото биологично 

семейство, очакванията към приемните родители за подкрепа на 

детето във връзката му със значимите възрастни, връзката на 

детето с неговите братя и сестри, описание на здравословното 

състояние на детето, равнище на неговото развитие, области на 

дефицити в познавателната или други сфери, етнически и 

религиозен произход, потребности от грижи и от допълнителни 

услуги. Дейност 4 реализира стандарт 9 от стандартите за 

приемна грижа, както и критериите за оценка в съответствие със 

стандарта
7.    

  

5. Информиране на биологичните родители за 

планираното настаняване на детето в приемно семейство. 

Социалният работник от ОЗД информира и обсъжда с 

биологичното семейство на детето, настаняването му. Когато 

родителите на детето не знаят какво означава приемно семейство, 

социалният работник обяснява естеството на грижата, която то 

ще полага, както и как това ще повлияе върху техните 

възможности да се срещат и да бъдат с детето си.  

                                            
7 Стандарт 9. Доставчикът на услугата гарантира, че на детето, настанено в 
приемно семейство или в семейството на роднини или близки, се осигуряват 
подходящи здравни грижи. 
Критерии за оценка на съответствието със стандарт 9: 1. Преди настаняването 
на детето на приемното семейство или на семейството на роднини или близки е 
дадено пълно описание на здравните нужди на детето и са уточнени 
процедурите, осигуряващи получаването на медицинско лечение и грижи. 2.  
приемното семейство или семейството на роднини или близки е обучено по 
въпросите за здраве, хигиена и оказване на първа помощ. 3. Приемното 
семейство или семейството на роднини или близки е запознато със 
задълженията и отговорностите си за запазване здравето на всяко дете под 
негова грижа, което включва: а) осигуряване на личен лекар; б) водене на детето 
при лекар и зъболекар, когато е необходимо; в) водене на детето на всички 
необходими профилактични прегледи; г) отдаване внимание на здравните 
въпроси в ежедневната грижа за детето, като диета, лична хигиена, спортуване. 
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Настаняването на детето в приемно семейство най-често 

предизвиква страх в биологичните родители, че ще загубят 

детето си. Понякога те не разбират каква е разликата между 

осиновителско семейство и приемно семейство и мислят, че 

настаняването на детето означава, че те ще го загубят завинаги. 

Това налага необходимостта от подкрепа и подготовка на 

биологичния родител за настаняване на неговото дете в приемно 

семейство.  

Много често на този етап от работата по предоставянето на 

услугата, подкрепата на биологичното семейство става 

приоритетна. Тя може да отнеме няколко дни, но понякога и по-

дълго време. Социалните работници на ОЗД не винаги имат 

ресурса от време, за да подкрепят биологичния родител толкова 

продължително, колкото е необходимо. Тогава работата с 

биологичните родители се поема от доставчика на услугата 

приемна грижа. Подкрепа се оказва до момента, в който 

родителите се успокоят и приемат настаняването на детето в 

приемното семейство спокойно.  

Това е момент в нашата работа, който ни е показал, че 

настаняването на детето в приемно семейство стимулира 

активността на биологичните родители да преодолеят 

проблемите си и да възстановят грижите за детето си. Въпреки, 

че те приемат настаняването на детето в друго семейство, техните 

страхове остават. Това налага работата с тези семейства да 

продължи, те да посещават децата си (освен ако това не е в 

интерес на детето), но едновременно с това да бъдат поощрени в 

опитите, които те правят, за да преодолеят проблемите си.  

Много често в нашата практика се е оказвало, че 

причините, поради които детето не може да се върне в своето 
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биологично семейство, са проблеми на взаимодействието между 

неговите близки. Ето защо помощта и подкрепата, оказвана на 

тези семейства е психологическо консултиране, индивидуална 

или групова работа. В резултат на преодоляване на тези проблеми 

8% от децата в приемна грижа, с които е работил Центъра за 

приемна грижа към Сдружение „Съучастие” са били 

реинтегрирани в биологичните семейства. Още 8% от децата са в 

процес на реинтеграция към момента.     

Подкрепата на биологичното семейство в процеса на 

настаняване на детето се реализира според Стандарт 1 от 

стандартите за приемна грижа в страната и критериите за 

оценка
8. Разширената подкрепата на биологичното семейство, 

резултат от идентифицирани в процеса на работа специфични 

преживявания на родителите, представлява част от спецификата 

на нашия модел на работа.    

  

6. Среща между детето и приемния родител. 

Първата среща между приемното дете, живеещо в 

институция, и приемният родител се провежда в Дома 

(институцията). Тази среща се извършва от социалния работник 

на детето, но на нея присъства и психолог на Центъра за 

приемна грижа. На тази среща винаги присъства член на 

персонала, когото детето познава. Най-често тази среща се 

провежда в отделението на детето – в познатата за него среда, 

                                            
8 Стандарт 1. Детето и биологичното му семейство получават подкрепа по време 
на процеса на настаняване на детето в приемно семейство или в семейство на 
роднини или близки. Критерии за оценка на съответствието със стандарт 1: 1. 
Дирекция "Социално подпомагане" определя социален работник, който да 
подкрепя детето и биологичното му семейство през целия процес на подготовка 
и осъществяване на настаняването в приемно семейство или в семейство на 
роднини или близки. 

= 17 =



сред познатите за него деца и възрастни. Контактите с него са 

непосредствени и имат за цел приемният родител и детето да се 

запознаят. Следващите срещи с детето се провеждат също в 

позната за него среда. Това се случва до тогава, докато детето се 

почувства сигурно и пожелае да напусне отделението заедно с 

приемния родител.   

На всички срещи между детето и приемния родител 

присъства психолог на Центъра за приемна грижа. Той 

наблюдава как детето възприема приемния родител, както и 

поведението на приемния родител. Психологът наблюдава как 

приемния родител взаимодейства с детето, дали разпознава 

неговите емоции, неговите потребности, как тълкува поведението 

му и до колко действията му са адекватни на тези на детето. 

Психологът проследява реакциите на детето към приемния 

родител и гарантира, че настаняването му в приемното семейство 

става след като детето категорично покаже, че се чувства добре и 

би желало да бъде с приемния си родител. Когато детето избягва 

срещите, дистанцира се и заявява нежелание да се среща с 

приемния родител и да бъде с него, то тогава детето не се 

настанява в това приемно семейство. По този начин Центърът 

за приемна грижа гарантира спазването на стандарт 19. 

След всяка среща между детето и приемния родител, 

според договореност между екипа на Център за приемна грижа 

и специализираната институция, психологът на институцията 

наблюдава поведението на детето. След това, поведението се 

                                            
9 Стандарт 1. Детето и биологичното му семейство получават подкрепа по време 
на процеса на настаняване на детето в приемно семейство или в семейство на 
роднини или близки. Критерии за оценка на съответствието със стандарт 1: 3. 
Детето е информирано и му се дава възможност да участва в процеса на 
подготовка и осъществяване на настаняването, като мнението му е взето 
предвид. 
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обсъжда, за да бъде анализиран начина, по който детето 

възприема приемните си родители, както и динамиката на 

процеса на опознаване помежду им. С приемните родители се 

провежда супервизия след всяка среща, а много често и 

продължаващо обучение, съпътстващо настаняването на детето. 

Тази дейност се осъществява от психолог на Център за приемна 

грижа. Изпълнението на тази дейност гарантира изпълнение на 

стандарт 2 и критерии 4 от стандартите за приемна грижа в 

страната.10 

 

7. Подготовка на детето за извеждане от институция.  

След като психологът и социалният работник се уверят, че 

детето одобрява приемния родител, те му съобщават, каква ще 

бъде неговата роля от тук нататък. Те обясняват на детето по 

подходящ начин какво означава това. Много деца на този етап 

изпитват страх, че техните родители ще дойдат в Дома, за да ги 

видят и няма да ги намерят. За това психологът обяснява на 

детето какво ще се случи със срещите с родителите му след 

настаняването в приемно семейство. Понякога биологичният 

родител сам участва в срещата и подготвя детето за това.  

Дейността покрива стандарт 12 от стандартите за приемна 

грижа в страната.11 

Следват срещи между детето и приемния родител, на които 

детето се подготвя да се раздели с познатата за него среда, със 

своите приятели и възрастните в институцията. След като детето 

                                            
10 Стандарт 2. Критерии са оценка в съответствие със стандарт 2: 4. Детето е 
настанено след опознаване и установяване на връзка между него и семейството. 
11 Стандарт 12. Критерии за оценка на съответствието със стандарт 12: 1. Преди 
настаняването на детето са обяснени по достъпен и разбираем начин причините 
и срокът на настаняване и правилата за поведение в дома, където ще бъде 
настанено. 
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премине и през този етап, то се запознава с дома на приемните 

родители. То посещава дома на приемните родители, разглежда 

го, запознава се с всекидневието на приемните родители и 

правилата в техния дом. Детето обядва в дома на приемното 

семейство, ако желае остава за да си почине или просто да играе 

толкова, колкото иска. Постепенно то само увеличава престоя си 

в дома на приемното семейство до момента, в който пожелае да 

остане и да не се връща в Дома. Заявената от детето вербално и 

невербално готовност да остане в дома на приемния родител е 

определяща момента на настаняването му.   

Процесът на извеждане на детето от Дома и настаняването 

му в приемно семейство се подкрепя от психолог на Център за 

приемна грижа. Дейностите гарантират изпълнението на 

стандарт 2, осигуряват на детето плавен процес на извеждане от 

институция и участието му избор на неговото приемно 

семейство
12.  

 

8. Среща между приемния родител и биологичния 

родител. 

След като биологичните родители приемат настаняването 

на детето в приемното семейство, те се срещат и запознават с 

приемните родители. Най-често това се случва скоро след като 

бъде определено подходящо семейство. Но понякога става и по-

късно. Тази среща е от съществено значение. Приемните 

родители са обучени и подготвени да приемат родителите на 

                                            
12 Стандарт 2. Критерии са оценка в съответствие със стандарт 2: 4. Детето е 
настанено след опознаване и установяване на връзка между него и семейството. 
5. На приемното семейство или на семейството на роднини или близки са 
осигурени обучение и подкрепа, които да го подпомогнат в грижата за детето. 
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техните приемни деца, но въпреки това, понякога това приемане 

не се получава. Нашата практика отдавна е показала, че ако 

приемните родители не приемат биологичните или обратно, това 

влияе негативно върху състоянието на детето и отношенията му с 

неговите две семейства. За това, по време на тези срещи, се 

наблюдава как тези две семейства се приемат взаимно. Когато 

бъдат установени проблеми, се анализират причините. Ако те 

показват, че проблемите са разрешими се планират срещи със 

социален работник или психолог. Тези срещи се провеждат от 

социалният работник на детето и психолог на Центъра за 

приемна грижа. Ако пречките са непреодолими, то настаняване 

на детето може и да не се осъществи. 

След като проблемите бъдат преодолени, се планират 

срещи за обсъждане на грижите за детето от двете семейства след 

настаняването му в приемното семейство. Планират се бъдещите 

срещи с биологичните родители, както и начините по които те ще 

се осъществяват. В приемното семейство се стимулира 

подкрепящо поведение към биологичните семейства. Ако те 

изпитват трудности в това, на тях им се осигурява супервизия и 

допълнително обучение.    

     

 9. Настаняване на детето в приемното семейство. 

 След като детето е показало готовност и желание да 

остане в приемното семейство, социалният работник на детето от 

ОЗД предприема процедура по настаняването му. В нашата 

практика сме установили, че през първите дни приемните 

родители са неспокойни, тревожат се дали ще се справят, дали ще 

разберат от какво се нуждае детето и дали ще могат да реагират, 

както е необходимо. Поради това, през първия месец приемното 
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семейство има на разположение денонощно социален работник и 

психолог от Центъра за приемна грижа. Те се отзовават по 

всяко време на денонощието и помагат на приемните родители да 

преодолеят трудностите и безпокойството.  

 След като детето и приемните родители се почувстват по-

спокойни се прави оценка на техните потребности. Планира се 

среща, на която те - биологичните родители на детето, 

социалният работник на детето, както и психолог и социален 

работник на Центъра за приемна грижа планират дейности за 

следващите няколко месеца. Идентифицират се основно 

потребностите на детето, свързани с неговото здравословно и 

емоционално състояние, потребността му от срещи с неговите 

близки, както и потребността от подкрепа на биологичното 

семейство, с цел детето да се завърне в дома си, колкото е 

възможно по-скоро. Съобразно потребностите, се планират 

грижи, които ще доведат до задоволяване на идентифицираните 

потребности. Обсъждат се и потребностите на приемните 

родители, нуждата им от подкрепа в планираните грижи. Планът 

за грижи се подписва от всички участници, след което всеки един 

знае каква е неговата роля, какви са неговите задължения и 

отговорности. След 6 месеца се планира среща, на която се прави 

преглед на плана за грижи, обсъждат се реализираните дейности 

и резултатите от тях.  

Планирането на грижи за детето гарантира изпълнението на  

стандарт 1, критерии 513, стандарт 3,  критерии 2, 3, 4, 5.14    

                                            
13 Стандарт 1. Детето и биологичното му семейство получават подкрепа по 
време на процеса на настаняване на детето в приемно семейство или в 
семейство на роднини или близки. Критерии за оценка на съответствието със 
стандарт 1: 5. Поддържането на връзката на детето с биологичното му семейство 
или с други значими за него лица е регламентирано в плана за грижи и се 
наблюдава от социалния работник, работещ с детето. 
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10. Мониторинг на приемното семейство след 

настаняване на детето.  

След настаняване на детето в приемното семейство 

социален работник на детето от ОЗД и социален работник от 

Центъра за приемна грижа, посещават семейството най-малко 2 

пъти месечно. Те наблюдават как приемното семейство полага 

грижи за детето, обсъждат със семейството какви трудности 

изпитва, възникналите нови потребности. Психолог на Центъра 

за приемна грижа посещава най-малко веднъж месечно 

семейството, проследява състоянието на детето, неговата 

адаптация, връзката, която изгражда с неговите приемни 

родители. Психологът анализира как се чувства детето в 

приемното семейство, изпитва ли трудности във 

взаимодействието с член на приемното семейство, как се чувства 

след срещите със своите биологични родители, намира ли 

подкрепа и разбиране от приемните си родители. Ако 

идентифицира проблеми, той ги обсъжда със социалния работник 

на детето и приемните родители. Осигурява на приемните 

родители супервизия, психологически консултации, участие в 

групи за самопомощ или ако е необходимо продължаващо 

                                                                                              
14 Стандарт 3. Потребностите на детето задължително се оценяват преди 
настаняването му в приемно семейство или в семейство на роднини или близки. 
Оценката на потребностите на детето се актуализира периодично. За всяко дете 
се разработва план за грижи въз основа на оценката на неговите потребности. 
Критерии за оценка на съответствието със стандарт 3: 2. Оценката е 
актуализирана периодично. 3. За всяко дете, настанено в приемно семейство или 
в семейство на близки или роднини, е изготвен план за грижи въз основа на 
оценката на неговите потребности. 4. Планът за грижи се преразглежда 
периодично, като всяка промяна в него е обсъдена от всички заинтересувани 
страни. Срокът за преразглеждане на плана за грижи е не по-дълъг от 6 месеца. 
5. Резултатите и взетите решения при всеки преглед на плана за грижи са 
документирани и приложени в досието на детето. 
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обучение. Реализираната по този начин дейност, гарантира 

изпълнението на стандарт 6 и критерии 1 по стандарт 6.15 

  
ІІІ. Подкрепа на приемното семейство и на 

детето, настанено в него 
 
Според чл. 22. ал. 6 (Изм. - ДВ, бр. 80 от 2009 г.) от 

стандартите за приемна грижа в страната, доставчикът на 

услугата приемна грижа гарантира възпитанието и подкрепата на 

детето, включително в изграждане на добри взаимоотношения в 

семейството.  

Адаптацията на детето в приемното семейство предполага 

приспособяването му към една нова, непозната за него семейна 

среда. Тази среда също се подготвя за приемане на детето, което 

не принадлежи към него. Детето има своя история, която вече е 

оказала влияние върху неговото състояние и развитие и която 

често предполага трудности в приемането и приспособяването 

към друго семейство. Целият този процес на взаимно приемане, 

много често включва и биологичното семейство на детето. 

Понякога това затруднява адаптацията на приемното семейство и 

налага необходимост от допълнителна психологическа подкрепа 

и последващо обучение на приемните родители, индивидуална 

работа с детето, групова работа с приемното и биологичното 

                                            
15 Стандарт 6. Доставчикът на услугата гарантира, че приемното семейство или 
семейството на роднините или близките, в което е настанено детето, не допуска 
злоупотреби, пренебрегване, нехуманно отношение или дискриминация. 
Критерии за оценка на съответствието със стандарт 6: 1. Приемното семейство 
или семейството на роднини или близки е информирано писмено, че е 
недопустимо да прилага физически наказания, както и други унизителни форми 
на отношение и наказание. 5. Приемното семейство или семейството на роднини 
или близки получава подкрепа от социалния работник, работещ с него, за 
справянето му с трудно или агресивно поведение от страна на настаненото дете. 
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семейство. Идентифицирайки тези проблеми, през последните 

години Център за приемна грижа към Сдружение „Съучастие” 

разви пълния набор от услуги за задоволяване на тези 

потребностите на детето.  

В съответствие с чл. 25. (Изм. - ДВ, бр. 80 от 2009 г.) от 

стандартите за предоставяне на услугата приемна грижа, според 

който при решаването на всички въпроси относно грижите за 

детето се зачита мнението на детето, на неговото биологично 

семейство и/или на настойника/попечителя и на лицата, 

непосредствено осъществяващи приемна грижа, освен в случаите, 

когато това не е в интерес на детето, Центърът за приемна 

грижа осъществява мониторинг върху емоционалното състояние 

на детето, върху неговото поведение, върху невербалния начин, 

по който то изразява отношението съм към решенията на 

социалните служби и действията, които предприема. Провежда се 

индивидуална работа, целта на която е да се идентифицира 

отношението на детето към събитията около него (срещи с 

биологичното семейство, отношения с приемното семейство и 

др.). Осигурява се възможност на децата да участват в 

планирането на грижите.  

Специалисти от Центъра информират социалния работник 

на детето, както и други служби, работещи с детето (например 

Министерство на правосъдието, Агенции по международно 

осиновяване, Полиция, Прокуратура и др.) за мнението на детето 

или осигурява подходящи условия то да бъде изслушано. Разбира 

се, тази практика среща трудности и неразбиране, поради това че 

много институции не са готови да приемат мнението на детето 

или не разполагат с компетенции, чрез които да разпознаят 

изразеното от него мнение. Тогава те не винаги разчитат на 
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тълкуването на специалистите и взетите от тях решения не във 

всички случаи гарантират интересите на децата.  

  
1. Диагностика и оценка на психичното състояние на 

детето.  

В резултат на идентифицирани в практиката специфични 

начини, по които травмите от миналото се отразяват на децата, 

лишени от родителски грижи, Центърът за приемна грижа 

провежда психологическа диагностика на състоянието на децата 

преди тяхното настаняване в приемно семейство и на всеки три 

месеца след това. Психологът проследява състоянието на детето 

минимум два пъти месечно, като остава на разположение на 

приемното семейство през останалото време. Психологът оценява 

психичното състояние на детето, наличието на травми в 

миналото, отражението на институционалната грижа върху 

състоянието му. Той проучва миналото на детето, свързано с 

неговото биологично семейство, раздялата с близките му, начина 

по който се е осъществила тази раздяла, как се е отразила на 

детето, връзката, която детето е поддържало с близките си след 

настаняването му в институция. Психологът проучва всички 

значими за детето възрастни и деца, среда, предмети и др. 

Обикновено психологът прави всичко това преди да бъде 

определен подходящ приемен родител за детето и обсъжда 

резултатите от своите проучвания със социалния работник на 

детето от ОЗД. Въз основа на своите наблюдения той прави 

кратка оценка на потребностите на детето и обсъжда с ОЗД 

качествата и уменията, които приемния родител трябва да 

притежава, за да осигури добра грижа на детето.  
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2. Индивидуална работа с детето при запознаването му с 

приемния родител. 

Психолог от Център за приемна грижа запознава детето с 

определения за него приемен родител. Понякога това прави 

познат за детето възрастен, с който детето има изградена 

доверителна връзка. Често това е психологът на институцията, 

друг път това е детегледачка или друг възрастен. 

 

3. Индивидуална работа с приемния родител в процеса 

на настаняване на детето. 

С приемните родители се обсъжда всяка среща с детето. 

Коментират се техните чувства, наблюденията им върху детето, 

оценката им за опознавателните срещи. Те получават 

консултации за причините, поради които децата реагират по един 

или друг начин. Приемните родители получават обратна връзка и 

за своите реакции спрямо детето.    

  

4. Индивидуална работа с детето и приемните родители 

при извеждане на детето от институция. 

Психологът на Център за приемна грижа помага на 

детето при отделянето му от Дома и при опознаване на новото 

семейство и новия дом. Той подпомага детето при раздяла с 

познатата за него среда в институцията, както и раздялата с 

познатите за него деца и възрастни. Психологът обяснява 

случващото се на приемния родител, включва го в процеса, прави 

го съпричастен и чувствителен към миналото на детето в 

институцията. 
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5. Индивидуална работа в процеса на адаптация на 

детето към приемното семейство. 

През първите дни след настаняването, детето, все още, се 

приспособява към новите условия. То преживява раздялата с 

позната среда, деца и възрастни. Опознава напълно непознат за 

него свят. Всичко това може да провокира тревожност, детето да 

стане неспокойно, да изпитва необходимост да се върне за малко 

при своите приятели или да почувства необходимост да се 

срещне със своята майка.  

Нашата практика ни е показала, че децата реагират по 

различен начин, но те винаги се нуждаят от много подкрепа. 

Специалистите наблюдават процеса на адаптация на детето през 

първите дни от настаняването, обясняват на приемния родител 

своите наблюдения, консултират го как да го подкрепя, ако е 

необходимо провеждат индивидуална работа с детето или му 

осигуряват необходимите срещи със значими за него възрастни. 

 
6. Работа с деца в тежко състояние. 

Децата в тежко депресивно състояние, деца с разстройство 

на привързаността, деца с тежък хоспитализъм, хиперактивните 

деца и др. се нуждаят от индивидуална работа с психолог, често с 

психиатър, невролог, рехабилитатор, специален педагог. Ако 

състоянието на детето е в компетенциите на психолозите на 

Центъра за приемна грижа, те поемат работата с детето. Много 

често необходимостта от работа със специалист се обсъжда със 

социалния работник на детето и се планира то да ползва услугите 

на специализиран център за работа с деца.   
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7. Психологическа и социална работа с деца, жертви на 

насилие и техните приемни семейства. 

Понякога в процеса на работа става ясно, че децата са били 

жертви на насилие в своето минало. Това не е било ясно преди 

настаняването на детето в приемно семейство. То се разбира на 

един по-късен етап, когато детето се адаптира в приемното 

семейство, след като се привърже към приемния родител и 

пожелае да сподели с него за случилото е в миналото. Случва се 

също, когато детето изгради доверителни отношения с психолога 

и сподели това по време на индивидуална работа.  

Центърът за приемна грижа информира Отдел „Закрила 

на детето”, че по време на индивидуална работа с детето то 

разказва за случаи на преживяно насилие. Социалният работник 

от ОЗД получава пълна информация за онова, което психологът 

от Център за приемна грижа е научил в процеса на работа, след 

което уведомява прокуратура. В хода на разследване на 

случвалото се, специалистите от Центъра за приемна грижа 

взаимодействат с полиция, Детска педагогическа стая, 

прокуратура, съдебна медицина. Те придружават и подпомагат 

детето при извършване на медицински прегледи, както и при 

срещите и интервютата с непознати за него специалисти.  

На детето се осигурява индивидуална терапевтична работа 

с психолог. Понякога то се включва и в групи. Много често 

психологът на Центъра обсъжда със социалния работник на 

детето от ОЗД необходимостта то да бъде насочено към терапевт, 

работещ с деца, жертви на насилие. Това се случва обаче в 

случай, че детето е готово да се срещне с други специалисти и да 

говори за преживяваното. 
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На приемните родители се осигурява продължаващо 

обучение. Много често то е индивидуално и цели да подпомогне 

приемното семейство в разбиране на случилото се с неговото 

приемно дете, с отражението, което то има върху неговото 

състояние. Обучението цели да го подготви за ситуациите, в 

които детето ще разговаря с него за случилото се, за тези, в които 

ще преживява последиците, както и за тези в които то ще търси 

помощ от него.  

Когато е необходимо се организира група за самопомощ на 

приемни родители, чиито приемни деца с били жертви на 

насилие.   

 
8. Диагностика и оценка на познавателното развитие на 

приемните деца. 

Центърът за приемна грижа към Сдружение 

„Съучастие” провежда диагностика и оценка на развитието на 

всички деца, настанени в приемни семейства, преди те да бъдат 

настанени в семействата и на всеки три месеца след 

настаняването им. Дейността е планирана в резултат на 

необходимостта децата да бъдат подкрепени в процеса на тяхното 

развитие след като напуснат институцията, както и да бъдат 

подпомогнати в процеса на включване в детски градини и 

училища. Наблюденията показват, че след като напуснат 

институциите децата изпитват трудности в процеса на обучение и 

се различават от своите връстници толкова, че това оказва 

влияние не само върху тяхното познавателно развитие, но и 

върху тяхното емоционално състояние. Диагностиката и оценката 

на детето подпомагат идентифицирането на проблемните области 

и планирането на дейности, чрез които развитието на детето да 

бъда подкрепено.  
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Потребността от извършване на тази дейност е 

идентифицирана в хода на работа с приемните деца, но тя се 

осъществява и в съответствие с чл. 22. ал.5 и ал.8 (Изм. - ДВ, бр. 

80 от 2009 г.) от стандартите за приемна грижа в страната16.  

 

9. Индивидуална работа с приемни деца с дефицити в 

развитието и техните семейства. 

Със собствен ресурс организацията оказва педагогическа 

подкрепа на децата с изоставане в развитието, както и за децата 

със специални образователни потребности. Консултира 

приемните родители и им осигурява последващо индивидуално 

обучение в дома им, по време на което ги приучава на подходи, 

конкретно ориентирани към тяхното приемно дете. Чрез 

педагогически консултации на приемното семейство, Центърът 

за приемна грижа гарантира осигуряването на подкрепа в 

образователния процес на детето. Когато потребностите на детето 

надминават ресурсите на центъра, екипът от специалисти 

предлага включването на други специалисти, от други 

доставчици на услуги. Такива са Центровете за работа с деца със 

специални образователни потребности, логопедичен център, 

центрове за работа с деца с увреждания, рехабилитационни 

центрове и др.  

 
10. Взаимодействие с други институции и специалисти, 

работещи с приемните деца и приемните родители. 

Представител (социален работник, психолог или педагог) 

на Центъра за приемна грижа се среща с всеки специалист, 

                                            
16 Доставчикът на услугата приемна грижа гарантира осигуряването на 
подходящо образование и подкрепа в образователния процес на детето и 
необходимата грижа за детето с увреждания.  
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който работи с приемните деца. Той се информира за 

планираната с детето работа, както и за резултатите от нея. 

Обсъжда необходимостта от допълнителни занятия в дома на 

приемното семейство, както и необходимостта приемният 

родител да бъде обучаван допълнително в съответствие със 

състоянието на детето и неговите потребности. 

Представители на Центъра често провеждат срещи с 

учителите на децата в техните детски градини и училища. Много 

преподаватели се затрудняват в разбирането на поведението на 

децата, лишени от родителски грижи и изпитват необходимост да 

се срещнат със специалисти в областта. Те споделят трудностите, 

с които се сблъскват и търсят начини да ги преодолеят. По време 

на срещите с учителите, психолог, педагог или социален 

работник на Центъра за приемна грижа се информира за 

процеса на обучение на детето, за неговите отношения с другите 

деца, за взаимодействията му с учителя и ги подпомага за 

преодоляване на трудностите, които те изпитват в работата с 

приемните деца. 

 

11. Работа с децата за възстановяване на връзката с 

техните биологични родители или други близки и роднини. 

Връзките между много деца и техните родители са били 

прекъснати след настаняването им в институция. След 

настаняването им в приемното семейство, социален работник на 

Центъра за приемна грижа инициира издирване на родителя. 

Сдружение „Съучастие”  разполага с ресурси, които често 

осигуряват по-добра възможност от социалния работник от ОЗД 

да посети населеното място, където живее биологичното 

семейство, да го уведоми за настаняване на детето в приемното 
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семейство, да обсъди с него готовността му да възстанови 

връзката с него и да се среща с детето в бъдеще. 

Когато това се случи, психолог от Центъра за приемна 

грижа подготвя детето за срещата с неговите родители. Ако е 

необходимо, той подготвя и родителите му за срещата с него. 

Подпомага двете страни по време на срещата, подкрепя ги и им 

осигурява необходимото, за да се чувстват добре заедно.  

Когато връзката между детето и неговото биологично 

семейство не е била прекъсната, тогава се осигуряват условия тя 

да бъде подкрепена и след настаняването в приемното семейство. 

Социалният работник на детето, социалният работник на 

Центъра за приемна грижа, биологичните родители и 

приемните родители планират срещите между детето и неговото 

семейство. Те се провеждат в присъствието на социален работник 

на детето. Ако е необходимо, присъства и психолог от Центъра 

за приемна грижа.  
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IV. Извеждане на детето от приемното 

семейство 
 

Центърът за приемна грижа подкрепя извеждането на 

детето от приемното семейство и неговото завръщане в 

биологичното семейство или осиновяване.  

 

1. Помощ и подкрепа на биологичното семейство за 

реинтеграция на детето.  

В процеса на работа ОЗД съвместно с екип на Центъра за 

приемна грижа идентифицира трудностите, които семействата 

изпитват и причините, поради които те не могат да поемат 

грижите за децата си отново. Освен бедността, чести причини за 

изоставяне на детето са се оказвали конфликти между членове на 

семейството и най-вече между биологичните родители на детето; 

прекъсната връзка с детето и убеждението, че детето вече има 

свое семейство; страхът, че детето няма да приеме отново 

родителите си и др. Биологичните родители често показват, че се 

нуждаят от помощ в разрешаване на своите проблеми. Това е 

причина за въвеждане на различни услуги в подкрепа на 

биологичните семейства. Сред тях са супервизия с биологичните 

семейства, семейни консултации, психологически консултации за 

членове на разширеното семейство, индивидуална работа с други 

деца на биологичните семейства и др.  

Резултатите от нашата работа са показвали неведнъж, че 

инвестирането в работа с биологичното семейство повишава 

значително вероятността детето да се завърне в своето семейство.  

Необходимо е да кажем и това, че Сдружение „Съучастие” 

разполага с екип ромски медиатори, които подпомагат работата 
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със семействата от ромски произход – както това те да бъдат 

намерени, така и да бъдат разпознати трудностите, които 

изпитват, а не рядко и да осигурят подкрепя на семействата и да 

подпомогнат реинтеграция на детето в семейството.  

Мобилността на екипа по приемна грижа, наличието на 

ресурси на организацията, осигуряващи допълнителна социална 

работа със семействата, надвишават възможностите на 

държавните институции в непосредствената работа с 

биологичните семейства. Задължително, обаче, подкрепата на 

биологичните семейства се осъществява чрез съгласувани 

действия с ОЗД.   

 

2. Работа с детето по подготовка за неговата 

реинтеграция. 

Когато са идентифицирани възможности за реинтеграция 

на детето в биологичното семейство започва подготовка на 

детето за нейното осъществяване. Детето посещава и опознава 

дома на своето семейство, опознава своите близки и роднини. То 

се запознава с членове на разширеното семейство, много често - 

със своите братя и сестри. Детето изучава начина на живот на 

семейството си, прекарва часове наред заедно с тях, включва се в 

тяхното всекидневие. Психолог или социален работник 

наблюдава процеса, реакциите на родителите, братята и сестрите, 

подпомага включването на детето в семейството. Когато 

установи необходимост, специалистът се намесва, за да 

подпомогне този, който има нужда от това. Той следва 

естествения процес на възстановяване или изграждане на връзки 

между членовете на семейството и детето и неговото 

постепенното включване. Когато детето и семейството му са 
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готови за това, наблюдаващият процеса информира социалния 

работник на детето, че процесът на реинтеграция протича 

успешно и му предлага да прекрати настаняването в приемното 

семейство. Социалният работник на детето провежда своето 

проучване и взема решение да прекрати настаняването в 

приемното семейство.  

 

3. Подкрепа на биологичното семейство след 

реинтеграция на детето. 

Родители, които дълго време не са полагали грижи за 

децата си, изпитват страх дали ще се справят след реинтеграция 

на детето, когато подкрепящите ги специалисти си отидат. 

Поради това, те заявяват потребността си от продължаваща 

подкрепа. Разбирането, че това гарантира устойчивостта на 

реинтеграцията, налага предоставянето на тази услуга на 

семейства, при които има завърнало се дете. Практиката показва, 

че това е период от няколко месеца след реинтегриране на детето, 

като необходимостта от подкрепа е особено силна през първите 

три месеца.     

 

4. Подготовка на приемното семейство за реинтеграция 

на детето.  

С времето приемните семейства се привързват към 

приемното дете. Когато това се случи, те започват да изпитват 

страх от онзи момент, в който те ще се разделят с детето. Страхът 

поражда съпротиви към биологичните родители. Съпротивите 

предизвикват негативни нагласи. Споделянето им със социалния 

работник на детето опитва да отдалечи момента, провокиращ 
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страх от раздялата. Споделянето им с децата, се превръща в 

средство за задържането им в дома на приемното семейство. 

За да не се случи всичко това, още при настаняването на 

детето в приемното семейство, биологичното семейство се 

представя като част от него, която ще бъде подкрепяна през 

целия процес на отглеждане на детето. Ако приемните семейства 

не са готови за това, то тогава те не полагат грижа за дете, което 

предстои да бъде реинтегрирано. Формираната положителна 

нагласа се поддържа непрекъснато поради това, че страхът от 

загубата на детето бързо я променя.  

Подобно на детето и биологичното семейство, приемното 

семейство също се подготвя за живот без приемното дете. Детето 

се извежда постепенно, а семейство възстановява своето 

всекидневие. През цялото време, семейството получава 

подкрепата на психолог или социален работник от Центъра за 

приемна грижа. Осигурени са му супервизии и психологически 

консултации, толкова колкото се нуждае.  

Подкрепата, която приемното семейство оказва на детето в 

процеса на реинтеграция е много важна. За детето приемният 

родител е значим възрастен. Поради това отношението, което има 

той към реинтеграцията става отношение и на детето към своите 

родители. Чувствителността на децата им помага те да разпознаят 

реалните преживявания на възрастните и да ги използват, за да 

разберат случващото се. Ето защо, в този момент, е необходимо 

приемният родител не просто да бъде консултиран как да 

подкрепя детето, какво да му казва и какво да прави, а да има 

изградена реална положителна нагласа към семейство му и 

реинтеграцията. Поради това, усилията на специалистите са 

насочени към изграждане и поддържане на положителни нагласи 
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към биологичните родители, към разбиране на трудностите им в 

миналото и сега, когато те опитват да възстановят грижите за 

детето си. 

Раздялата с приемното дете е тежка за приемните родители. 

Те плачат, страдат от липсата му и това ги затруднява да бъдат 

такива, каквито социалните работници, обикновено, очакват от 

тях – професионални приемни родители, които се разделят 

професионално - без емоции. Приемните родители се нуждаят от 

подкрепа, от разбиране на техните преживявани и възможности 

да се информират как са децата след реинтеграцията или 

осиновяването. 

Осиновяването на децата предизвика същите преживявания 

на болка от раздялата. Ето защо, когато предстои детето да бъде 

изведено, чрез осиновяване, специалисти подкрепят приемните 

родители по подобен начин.    

 

5. Работа с детето по осиновяването му. 

У нас все още няма утвърдена добра практика за 

осиновяване на деца от приемни семейства. На определен етап 

Съветът по осиновяване определя подходящ осиновяващ за 

децата, независимо от факта, дали те са подготвени или не за 

това. Въпреки, че психо-педагогическите характеристики често 

съдържат становища за липсата на готовност на децата да бъдат 

осиновени, те биват разглеждани в Съвета и за тях се определят 

осиновяващи. Агенциите за международно осиновяване не рядко 

упрекват специалистите от Центровете за приемна грижа в 

субективизъм и съпротиви срещу осиновителския процес и се 

опълчват срещу техните оценки.  Това, разбира се, оказва 
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влияние върху състоянието на децата, като понякога води и до 

тежки и трудно преодолими травми.  

Затова Центърът за приемна грижа осигурява 

индивидуална работа, която цели да подготви детето за раздяла с 

приемното семейство и за осиновяването му от новото семейство. 

Целият този процес се опосредства от екип на Центъра за 

приемна грижа. Той консултира приемното семейство как да 

подкрепи детето в този труден за него момент. Осигурява му 

супервизия и участие в групи за самопомощ.  

Когато осиновяването на детето се осъществява от 

чужденци, психологът и социалният работник от Центъра за 

приемни родители подготвят план за работа с детето и 

осиновителското семейство. Това е план за целия период от 

тяхната първа среща, до момента, в който те идват в страната, за 

да вземат детето.  

Центърът за приемна грижа създаде методика за работа, 

която позволява на детето да се среща със своите осиновяващи 

чрез интернет и по електронен път да развива отношенията и 

връзките си с тях. Детето опознава цялото свое бъдещо 

осиновителско семейство, преди да пристигне в новата си страна. 

То опознава и новия си дом. Опознава своите осиновители в 

поредици от нови, планирани ситуации и когато те дойдат за 

него, то е напълно подготвено, разбира осиновяването си, желае 

го и тръгва спокойно със своите осиновители.   

 
6. Консултиране на осиновителското семейство. 

Специалистите от Центъра за приемна грижа, 

консултират осиновителското семейство за нервно-психическото 

развитие на детето, за особености в неговото поведение, за 

особености в процеса на адаптация на детето и др. Те запознават 
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осиновителското семейство с етапите на работа по подготовка на 

децата за осиновяването им, с плана за работа през следващите 

месеци. След това, заедно с осиновителите, те планират срещите 

по електронен път през следващите месеци.  

След като се разделят с детето и се върнат в страната си, те 

получават консултации за подготовката на детето за 

осиновяването, за работата на специалистите, за планираните 

срещи и ситуациите, които ще създадем с цел детето да опознава 

своето семейство.   

Ако осиновителското семейство се нуждае от 

допълнителни услуги (например набиране на необходима 

информация от миналото на детето, запознаване с институцията, 

в която е живяло детето и др.), те се обсъждат със социалния 

работник на детето и се планират за изпълнение до осиновяване 

на детето. 
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V. Резултати от работата на Центъра за 

приемна грижа във Варна  
 

За периода от септември 2008г. до януари 2013г. 95 деца са 

ползвали услугата „приемна грижа”. От тях: 82 деца (86%) са 

изведени от специализирани институции (Домове за медико-

социални грижи, Домове за деца, лишени от родителски грижи, 

Домове за деца с умствени увреждания); 11 деца (11.5% ) са били 

настанени в приемни семейства след като са били изведени от 

техните биологични семейства; 1.5% от децата са били настанени 

в приемни семейства, непосредствено след тяхното раждане. 

 

 

Съотношение на броя децата в зависимост от място, от 
което са били изведени при настаняването им в приемни 

семейства 
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 При настаняване в приемни семейства, в плановете за 

действие на 43 деца (45% от всички деца, настанени в приемни 
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семейства) е била заложена дългосрочна цел осиновяване или 

реинтеграция. Дългосрочна цел за останалите 52 деца (55% от 

всички деца) е била осигуряване на среда, близка да семейната, 

която с настаняване на детето в приемно семейство е била 

постигната. Изходът от приемна грижа за тези деца не е бил 

планиран. 

При настаняването в приемни семейства 21 деца (23%) са 

били вписани в регистър за осиновяване, но за тях 

продължително време не са били намерени подходящи 

осиновяващи. Причината за това е било изоставане в тяхното 

нервно-психическото развитие, както и неясни прогнози за 

тяхното по-нататъшно развитие. С тези деца е проведена активна 

психологическа и педагогическа работа, осигурени са 

консултации и индивидуална работа със специални педагози, 

логопеди и др. специалисти. В резултат на компенсиране на 

дефицитите в развитието, 18 от децата (86% от всички вписани в 

регистъра за осиновяване приемни деца) вече са намерили своите 

осиновители. За 5 деца все още не са определени подходящи 

осиновяващи. 2 от тях страдат от заболяване, което възпрепятства 

осиновяването им, 1 дете е с девиантно поведение, 2 от децата 

изостават в развитието в рамките на лека умствена изостаналост. 

При настаняването в приемни семейства 10 деца са имали 

неустановени отношения с техните биологични семейства. В 

резултат на активна социална работа по издирване на 

биологичните родители, е установено, че реинтеграцията в 

биологичното семейство не е възможна. Поради това, тези деца 

са били вписани в регистъра за осиновявани и 7 от тях вече са 

осиновени. За 3 от тези деца е предложена мярка „дългосрочна 

приемна грижа”, тъй като времето за проучване е било много 
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продължително и това е довело до изграждане на силна 

емоционална връзка между детето и приемните родители и в 

интерес на децата е да съхранят изградената вече връзка. 

 
Съотношение на броя на децата, вписани в регистъра за 

осиновяване преди настаняването им в приемни семейства и 
след настаняването им в приемни семейства 
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За едва 7 от настанените 95 деца, социалните работници на 

Отдел „Закрила на детето” са идентифицирали възможности за 

евентуална бъдеща реинтеграция в биологичните семейства. След 

настаняване на децата в приемни семейства е проведена активна 

социална и психологическа работа по идентифициране на 

трудностите, които семействата на децата изпитват и причините, 

поради които не могат да възстановят грижите за тях. За голяма 

част от семействата бе установено, че причините за изоставянето 

на децата не са финансови. Ресурсът от социални работници и 

психолози се оказа достатъчен трудностите да бъдат преодолени 

и към момента 19 деца вече са реинтегрирани в биологичните 

семейства.  
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Съотношение на броя на случаите, при които са 
идентифицирани възможности за реинтеграция на децата 

преди настаняването им в приемни семейства и след 
настаняването им приемни семейства 
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Към момента Центърът за приемна грижа работи за 

реинтеграция на още 18 деца (42% от всички деца, настанени към 

момента в приемни семейства във Варна).  

За периода 2008-2013г. Центърът за приемна грижа към 

сдружение „Съучастие” работи за реинтеграцията на общо 37 

деца (39% от всички деца, настанени в приемни семейства през 

този период), като по този начин осигурява възможност на 5 пъти 

повече деца, да се завърнат в биологичните семейства.  

От всички деца, които са били вписани в регистъра за 

осиновяване и не са намирали продължително време своите 

осиновители, 86% вече са осиновени.  

Изведени от приемните семейства чрез осиновяване или 

реинтеграция са 54 деца, като средната продължителност на 

техния престой в приемна грижа е 1г.7м. Едва 15 деца (16% от 
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всички, преминали през приемна грижа) в периода 2008-2012г. се 

отглеждат дългосрочно в приемни семейства.  
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Центърът за приемна грижа към сдружение „Съучастие” 

реализира тази практика чрез системен подход за предоставяне 

на услугата „приемна грижа” , според който всяко дете живее в 

система от свързани с него лица (биологичните родители, 

приемните семейства, представителите на специализираните 

институции и социалните служби, специалисти - психолози, 

лекари и други професионалисти) и услугата функционира като 

система от взаимно свързани дейности за окончателно 

приключване на работата по всеки случай. 
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Заключение 
Търсенето на най-добрият модел за работа по предоставяне 

на услугата „приемна грижа” е фикция. Държавните изисквания, 

предписани в „Наредба за критериите и стандартите за социални 

услуги за деца”, обаче, задават верните критерии за тенденциите, 

които трябва да следват моделите на работа. Някои от тях, 

накратко ще посочим: 

Предоставянето на услугата „приемна грижа” е услуга за 

детето. Удовлетворяването на базовите потребности на детето, 

защитата на неговите интереси и права в името на най-доброто за 

неговото развитие е ЦЕЛ на приемната грижа. Подкрепата, която 

се оказва на приемните родители, е средство по пътя към тази 

цел. 

Предоставянето на услугата „приемна грижа” изисква 

„висш пилотаж” във взаимодействието между институциите и 

организациите, предоставящи услуги за деца. Не търсенето на 

баланс между многото интереси в името на някаква абстрактна 

среда или „мяра” трябва да оправдават извънмерните ни усилия 

за постигане на мир между институциите. Мярата трябва да бъде 

единствено детето. 

Работата по приемна грижа е услуга, която изисква 

предоставянето на широк кръг от дейности, насочени към 

различните субекти в процеса на приемната грижа. 

Ограничаването на тези услуги, заради конюнктурни идеи, 

свързани с взаимодействието между различните институции и 

организации, винаги се заплаща от детето, като основен 

ползвател на услугата. 
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Приемната грижа е изпитание за предубежденията и 

стереотипните нагласи на всички, които участват в този процес. 

Затова, подценяването на тези, естествени за човека, съдни 

способности, обрича на неуспех самата услуга. Супервизията е 

задължителна не само за приемните родители, които най-

непосредствено участват в процеса на предоставяне на услугата. 

Тя трябва да се осигурява задължително и за всички участници от 

различните равнища на управление на приемната грижа. 
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Сдружение „Съучастие” благодари на всички свои приемни 
родители, както и на всички членове и съучастници на 
екипа по приемна грижа: 
 
Ана Конукова, началник на Отдел „Закрила на детето” – 
Варна; 

Дияна Георгиева - социален работник и координатор към 
Отдел „Закрила на детето” – Варна; 

Владимир Божков - психолог в „Център за приемна грижа” 
към сдружение „Съучастие”; 

Елеонора Чорбаджиева - педагог и социален работник в 
„Център за приемна грижа” към сдружение „Съучастие”; 

Есма Риза - работила като психолог в „Център за приемна 
грижа” към сдружение „Съучастие”; 

Зарко Зарков - медиатор в ромска общност на сдружение 
„Съучастие”; 

Ивайло Георгиев - социален работник и технически 
сътрудник в „Център за приемна грижа” към сдружение 
„Съучастие”; 

Илиян Ризов - ръководител на „Център за приемна грижа” 
към сдружение „Съучастие”; 

Ирина Тодорова - психолог в „Център за приемна грижа” 
към сдружение „Съучастие”; 

Ирина Антонова - медиатор в ромска общност на 
сдружение „Съучастие”; 

Красимир Добрев - медиатор в ромска общност на 
сдружение „Съучастие”; 

Лейля Хасан – медиатор в ромска общност на сдружение 
„Съучастие”; 
Надежда Донева - социален работник в „Център за приемна 
грижа” към сдружение „Съучастие”. 
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Предоставяне на социалната услуга
 приемна грижа

Модел на сдружение „Съучастие” и 
Отдел „Закрила на детето” – Варна

Въпреки наличието на стандарти за предоставяне на 
услугата „приемна грижа” методиките, по които работят 
различните доставчици, по различен начин 
съответстват на посочените от Държавата изисквания. 
Това ни мотивира да представим нашият начин на 
работа в очакване на бъдеща дискусия за качеството на 
премната грижа в България.
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