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УВОД 

През последните години употребата на психоактивни вещества (ПАВ)1 сред децата 

става все по-широко разпространено явление, а в България все още няма създадени 

достатъчно терапевтични програми, които да работят с тази целева група. Оказването 

на специфична и целенасочена помощ на такива деца и семейства все още е единично 

явление. Повечето програми за лечение и рехабилитация на лица, зависими към 

наркотици, са с изискване потребителите на тези услуги да са пълнолетни. Така 

нуждаещите се малолетни и непълнолетни, които употребяват ПАВ, получават 

частична и не винаги отговаряща на потребностите им помощ. Специалистите, които 

работят в традиционните корекционни институции, споделят, че нямат готовност да 

работят с тази целева група, въпреки че все по-често им се налага. Работата с децата, 

които употребяват психоактивни вещества и техните родители все още е съпроводена с 

много предразсъдъци и страх, поради това, че от всички детски девиации тази е най-

пряко свързана с опасност за здравето и живота на детето.   

Това, че употребата на ПАВ от деца е сравнително ново явление за българската 

действителност, прави изключително актуална необходимостта от специфична 

подготовка на специалисти, които работят в тази сфера. Някои от необходимите 

предпоставки за работа с посочената целева група – деца, употребяващи ПАВ, са:  

 Използване на подходи, които целят реорганизация на цялата семейна система.  

 Формиране на умения у специалистите за засилване на ресурсите на семейната 

система и  привличане на родителите като основен партньор в процеса на 

консултиране. 

                                                
1 Психоактивни вещества - различни химически вещества, които попаднали в организма оказват директно 
въздействие върху определени мозъчни структури и предизвикват промени в настроението, възприятията, 
мисленето, поведението. Психоактивните вещества имат потенциал за развитие на злоупотреба и/или 
зависимост. 
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 Преобладаващата част от децата, които употребяват ПАВ, не са зависими и в този 

смисъл не може да се говори за наличие на болест според диагностичните критерии на 

Международната класификация на болестите2.  

 Поставянето на тийнейджърите в ролята на болен и на пациент е крайно 

стигматизиращо, провокира у тях чувство за вина и прави интервенциите неуспешни. В 

тази връзка някои от програмите за лечение на тийнейджъри в Европа се наричат 

образователни, вместо терапевтични. Те поставят акцент върху ресурсите на детето и 

семейството му и техните умения да се развиват и да се справят с проблемното 

поведение.  

 Зад употребата на психоактивни вещества стоят значими психични тенденции, които 

ако бъдат разпознати и отграничени от деструктивното поведение на употреба, са 

изключително важни за здравословното развитие на младия човек.  

 Младите хора обикновено нямат заявка за лечение, те не смятат, че имат проблеми и 

участват в консултативната работа под натиска на някоя институция и/или на 

родителите си. За да могат да бъдат мотивирани, е важно да се чувстват активно 

включени в процеса на възстановяване от употребата на психоактивни вещества. 

При семействата с дете, употребяващо ПАВ, са налице някои характеристики, 

които са техни предимства: 

 Родителите са много по-мотивирани да участват в процеса на справяне с този 

проблем, отколкото родителите на възрастни хора с дълга история на употреба на ПАВ 

и с диагностицирана зависимост; 

 Бащите участват много по-често в консултирането, отколкото бащите на 

пълнолетните зависими; 

                                                
2 Психични и поведенчески разстройства, МКБ София 1992, с. 28 
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 Има ясни критерии, по които да се разпознае, че детето и семейството се справят с 

проблемното поведение; 

 В повечето случаи става въпрос за експериментиране и употреба на психоактивни 

вещества, а не за злоупотреба и зависимост, т.е. употребата на наркотици все още не се 

е превърнала в болест по смисъл на Международната класификация на болестите 

(МКБ); 

 Възстановяването отнема по-кратко време.  

В сферата на помагащите професии има голяма празнота относно разбирането на 

семейната динамика и прилагането на фамилно базирани интервенции, когато има дете 

с отклоняващо се поведение. Тази дисертация е опит да се изследва това явление и да 

се даде възможност за осмисляне на ролята на професионалиста и неговата готовност и 

умения да  отговори на потребностите на клиентите си. Представят се възможностите и 

силните страни на системния подход в работата с деца, употребяващи ПАВ и техните 

родители.  

ЦЕЛ НА ДИСЕРТАЦИОННОТО ИЗСЛЕДВАНЕ:  

Проучване, изследване и анализ на структурата и функциите на семейства с деца, които 

употребяват психоактивни вещества и разработване на ефективен модел за социално-

педагогическа работа, подкрепен с емпирични доказателства и ясни критерии за 

ефективност. 

От така поставената цел произтичат следните основни ЗАДАЧИ: 

1. Да се проучат и анализират научна литература и изследвания по проблема.   

2. Да се проведе анкетно проучване сред родители и деца, които се обръщат за помощ 

по повод употреба на ПАВ към Превантивно-информационен център по проблемите на 

наркоманиите – София (ПИЦ по ПН) 3.  

                                                
3 ПИЦ по ПН – София е общинска специализирана здравна служба, която работи по проблемите на 
наркоманиите на територията на гр. София; http://sofiamca.org/    
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3. Да се апробира нов въпросник за деца в училищна възраст (13-18 г.), с който се 

изследват нагласите им към себе си, семейството, училището и приятелите.  

4. Да се представи и анализира модел на групова работа с родители, които имат дете, 

употребяващо ПАВ, от практиката на автора в ПИЦ по ПН – София 

ОБЕКТ на настоящето изследване са семейства, които са потърсили консултиране по 

повод на употреба на психоактивни вещества от детето им в ПИЦ по ПН). 

ПРЕДМЕТ на изследването е социално-педагогическата работа, насочена към промяна 

на структурата и функциите на семейството, която повишава ефективността на 

интервенциите при тази целева група.  

В хода на изследването се проверява следната ХИПОТЕЗА:  

1. Интервенциите насочени към цялото семейство, особено към родителите, водят до 

ефективно и трайно справяне с употребата на наркотици, без да е нужно 

задължително да се  интервенира върху носителя на проблемното поведение – 

детето, което употребява ПАВ 

2. Структурата4 на семействата, в които има дете, употребяващо психоактивни 

вещества, е променена. Налице са дисфункционални модели на взаимодействие между 

децата и родителите от една страна и между двамата родители от друга страна. 

Ако социално-педагогическите интервенции бъдат насочени към оптимизиране на 

семейните правила, взаимодействията между семейните членове, възстановяване на 

оптималната семейна структура, се постигат благоприятни промени както за 

детето, така и за цялата семейна система.  

МЕТОДИ НА ИЗСЛЕДВАНЕ: 

1. Анализ на научна литература. 

2. Анализ на актуални проучвания в областта на индикативната превенция.  

                                                
4 Има се предвид определението на Салвадор Минучин на термина „семейна структура” – транзакционните 
модели на семейството, както и неговите поведенчески модели, роли, граници, йерархия, стил на 
комуникация. 
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3. Анкетно проучване сред родители и тийнейджъри, които търсят помощ в ПИЦ по 

ПН по повод употреба на ПАВ.  

4. Проучване чрез въпросник TCU/PMES СКАЛА ЗА СЕМЕЙСТВОТО, 

ПРИЯТЕЛИТЕ И СЕБЕ СИ на две целеви групи: неупотребяващи ПАВ (случайна 

извадка от 4 столични училища) и употребяващи ПАВ (извадка от потърсили помощ в 

ПИЦ по ПН). 

5. Анализ на протоколи от групова работа с родители. Описание на случай от 

практиката.  

6. Статистически методи: корелационен анализ; изследване на зависимости и степени 

на влияние; факторен анализ; честотно разпределение (описание на извадката); 

статистически анализ за установяване на разликите между двете изследвани групи (Т-

тест).  

 

ГЛАВА I. ТЕОРЕТИЧНА ОСНОВА НА ИЗСЛЕДВАНЕТО 

Акцентът е поставен върху системата, в която живее и функционира детето – 

семейството. Това е основната единица, която се описва, изследва и където се прилага 

конкретен модел на работа. Научното изследване представя приложенията на 

системния подход при работата с родители и семейства, в които има дете, 

употребяващо психоактивни вещества (ПАВ).  

§ 1. Същност на проблема за употребата на психоактивни вещества от деца 

Важните въпроси при изясняването на същността на проблематиката са: от какъв 

тип грижи и програми имат нужда родителите на деца, които употребяват ПАВ, както и 

самите деца? Каква е спецификата на работата с деца и юноши, употребяващи ПАВ? 

Как тази специфика може да бъде отразена и да бъде оползотворена в самото 

конструиране на програмите за деца и юноши? За да стигнем до отговори на тези 

въпроси, първо е нужно да се познава самото явление – употреба на ПАВ от деца – в 
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неговата същност. Част от това познание е отграничаването на етапите, през които 

минава процесът на формиране на зависимостта.  

1.1. Процес на формиране на зависимост към ПАВ – той преминава през 4 етапа: 

експериментиране; активно търсене; вредна употреба (злоупотреба) и зависимост. 

Всеки един от тези етапи има своите характеристики. Последните два етапа – 

злоупотреба и зависимост – са описани в Международната класификация на болестите 

като разстройство вследствие на употребата на психоактивни вещества. Другите два 

етапа – експериментиране и активно търсене – се характеризират най-вече с промени в 

социалното функциониране на употребяващия и все още не са налице значими здравни 

щети.  

Употребата на вещества все още не означава, че детето ще развие злоупотреба или 

зависимост. Изследванията и проучванията в областта на зависимостите в последните 

десетилетия спомагат да бъдат обособени конкретни индикатори, които имат значимо и 

силно влияние при формирането на проблемно поведение, следствие от употреба на 

ПАВ.  

1.2.Индикатори за развиване на проблеми вследствие на употреба на 

психоактивни вещества. Рискови и протективни фактори. 

Десетки изследвания са обобщени от Европейския мониторинг център за 

наркотиците и наркоманиите (EMCDDA), за да се стигне до яснота за 

професионалистите кои са факторите, които водят до формиране на зависимо 

поведение. Тези проучвания дават насоки доколко е вероятно, че при дадените 

индикатори в дадените условия, съответният човек ще развие разстройство, резултат от 

употреба на ПАВ5. Това означава, че познаването на предиктивната (прогнозиращата) 

                                                
5 National Institute on Drug Abuse, Preventing Drug Use  among Children and Adolescents, a Research-Based Cuide 
for Parents, Educators and Community Leaders, 2003, с. 6 – 9 
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сила на всеки конкретен индикатор, е изключително важно в практическата работа, но в 

същото време е и много индивидуално. 

Изследователите установяват, че рисковите фактори са с висока степен, а 

протективните фактори са с ниска при младите хора, които бързо преминават от 

експериментиране и употреба към злоупотреба. Превантивните интервенции могат да 

развият умения, да подкрепят децата в риск и да повишат нивото на протективните 

фактори с цел да ги предпазят от ескалация на употребата на ПАВ. Съвсем еднозначно 

е установено, че най-голяма е ролята на родителите в този процес6.  Учителите също са 

важен фактор, като например те могат да помогнат на детето, повишавайки 

мотивацията му да постига академични успехи и чрез това да се предотврати неговото 

изоставане в учебния процес, което от своя страна допринася за започване на употреба 

на ПАВ. Потенциалното въздействието на различните фактори се променя с възрастта, 

например рисковите условия в семейството имат по-голямо въздействие при по-

малките деца, докато отношенията и свързването с връстници, които употребяват ПАВ, 

става по-значим рисков фактор през юношеството. Всеки изследовател си дава сметка и 

отбелязва, че дефинирането на определени рискови и протективни фактори трябва да се 

индивидуализира в практиката и да се свързва с конкретния казус, а не да се стига до 

абсолютизиране на изводите от проучванията, защото това може да действа 

ограничаващо и стигматизиращо.  

 

 

 

 

                                                
6 Пак там, с. 6 – 11 



 12

Таблица 1. Рискови и протективни фактори в шест различни области, адаптирана от  
Robertson et al (2003) and Gee et al., 20067 

Анализът на изследванията води до следните изводи:   

- Свързването с връстници, които употребяват ПАВ, често е най-непосредственият риск 

за употреба от самото дете, както и за проява и развиване и на друго девиантно 

поведение.   

- Възприемането на употребата на алкохола и делинквентността на групата от 

връстници като норма е друг предикативен фактор за консумацията на алкохол и други 

ПАВ сред юношите.  

- За употребата на канабис сред юношите играе силна роля излизането извън дома 

почти всяка вечер и употребата на канабис от връстниците и по-големите братя и/или 

сестри.  

- Рисковите фактори по отношение на семейството в юношеска възраст са: установена 

употреба на ПАВ на членове на семейство и липса на родителски контрол и 

                                                
7 EMCDDA, Preventing Later Substance Use Disorders in At-risk Children and Adolescents, A review of the theory 
and evidence base of indicated prevention 2009, с. 13 

Област  Рискови фактори Протективни фактори  

Личност  
Агресивно поведение в 
ранна възраст 

Себеконтрол  

Семейство  Липса на родителски 
контрол 

Контрол и грижа от страна 
на родителите  

Връстници  Злоупотреба с ПАВ Учебни постижения 

Училище  Наличие на ПАВ Мерки против употребата на 
ПАВ 

Институции  Приемна грижа, 
институционализация 

Наличие на подготвени 
професионалисти; дейности 
за свободното време 

Общност  Бедност  Силна привързаност с 
мястото (квартала), където 
детето живее 
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наставничество. Протективните фактори са: топла и подкрепяща семейна среда, ясни 

правила, наставничество и контрол, както и усещане за свързаност. 

- Децата, които живеят извън семействата си (приемна грижа или институция), имат по-

висок риск от започване на употреба на ПАВ, както и от развиване на разстройства 

вследствие продължаваща употреба8.  Повече от две трети от децата в приемна грижа 

покриват критериите на МКБ 10 или DSM ІV за злоупотреба и зависимост.  

- Открита е силна връзка между диагностицирани поведенчески разстройства и 

употребата на ПАВ.  

1.3. Видове превенция на употребата на психоактивни вещества 

Пред професионалистите стои изключително важният въпрос за избор на подходящ 

превантивен подход, когато се сблъскат с употребата на ПАВ от деца. Според 

ревизирана класификация на превантивните подходи на Института по медицина, 

Springer и Philips, 2007 видовете превантивни стратегии са9: 

Универсална превенция, която е адресирана към общата популация или сегменти от нея 

с вероятност или риск от развиване на разстройство. 

Селективна превенция, която касае специфични подгрупи със значим риск, по-висок от 

средния. 

Индикативна превенция, която е адресирана към индивиди с идентифицирани белези 

или симптоми, предполагащи разстройство. 

Общ принцип и за трите вида превенция е, че трябва да се цели „подсилване на 

протективните фактори и  намаляване на въздействието на рисковите фактори”10. 

                                                
8 Vaughn et al., В: EMCDDA, Preventing Later Substance Use Disorders in At-risk Children and Adolescents, A 
review of the theory and evidence base of indicated prevention, 2009 
9 EMCDDA, Preventing Later Substance Use Disorders in At-risk Children and Adolescents, A review of the theory 
and evidence base of indicated prevention, 2009, стр 8.  
10 National Institute on Drug Abuse, Preventing Drug Use among Children and Adolescents, a Research-Based Cuide 
for Parents, Educators and Community Leaders, 2003, стр. 2  
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Индикативната превенция има специфични характеристики, които я отличават от 

универсалната и селективната превенция. Те са:  

- използване на  индивидуализирани превантивни подходи, насочени към хора, които 

показват висок риск от развиване на зависимост или злоупотреба към ПАВ по-късно в 

живота си;  

- целта на индикативната превенция, за разлика от универсалната, не е да предотврати 

началото на употребата на ПАВ, а да предотврати развитието на зависимост, да намали 

честотата на употреба и да предпази индивида от опасни модели на употреба на ПАВ; 

- необходимостта от превантивни стратегии се определя от съществуването на силни 

индикатори за развиване на злоупотреба или зависимост; 

- целевата група е индивидът, идентифициран чрез скринингови процедури, или който 

търси помощ лично.  

Индикативната превенция се занимава най-вече с индивидуалния риск, който може 

да е повлиян от различни фактори, например: развиване на ранни психични и 

поведенчески проблеми, някои детски психиатрични разстройства (ADHD, 

поведенчески разстройства и особено връзката между двете, депресия), ПТСР и 

събития водещи до него (например: злоупотреба в детството, неглижиране), провал в 

училище. 

От доклада на Европейския мониторинг център за наркотиците и наркоманиите, 

става ясно, че индикативната превенция е най-адекватната стратегия за децата, които 

употребяват ПАВ и са в риск от развиване на зависимост11. Важният въпрос пред 

професионалистите, е как да оценяваме дали едно дете е в риск от развиване на 

зависимост. Един от сигурните начини за това е използването на скрининги в 

консултативната работа.  

                                                
11 EMCDDA, Preventing Later Substance Use Disorders in At-risk Children and Adolescents, A review of the theory 
and evidence base of indicated prevention 2009, стр. 11-12 
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§ 2. Семейството като фактор в превенцията на употребата на психоактивни 

вещества  

Разглежда се концепцията за семейството от гледна точка на семейното възпитание 

в съвременната педагогическа наука и от гледна точка на системния подход. Изясняват 

се основните понятия: система; структура на семейството; емоционална злоупотреба; 

симптом и неговата функция в семейната система; семейна структура и функции на 

семейството.  

2.1 Концепцията за семейство и семейното възпитание в съвременната 

педагогическа наука. Има различни определения какво е семейство и всички те по-

скоро взаимно се допълват и акцентират върху специфични моменти от семейния 

живот, като никои от тях не са изключващи се. То се дефинира като „сложна група от 

лица, свързани с брачни отношения и отношения между родители и деца”; „основният 

социокултурен фактор, определящ личностното развитие на човека”, където „чрез 

общуването с най-близките хора се изграждат представи, ценностна ориентация и 

нагласи, овладяват се норми и правила на поведение”12; „естествено житейско 

обединение, включващо всички личности, които се идентифицират с него и са 

повлияни от него посредством циркулиращо споделяне на емоции”; „естествено 

житейско обединение, включващо всички личности, които се идентифицират с него и 

са повлияни от него посредством циркулиращо споделяне на емоции” 13. Семейството е 

„първата възпитателна среда за детето и от хронологична гледна точка, и по степен на 

важност за цялостното му развитие”14; „първото социално обкръжение на личността. 

Неговата роля е толкова значима, че е неизпълнима от която и да била друга социална 

институция”15. Изключително важна е неговата функция като възпитателна среда, която 

                                                
12 Попов, Т. Семейството като възпитателна среда. Детерминанти, функции, задачи, стилове и методи на 
семейното възпитание, В: Педагогика. Теория на възпитанието, Първа част, София 2007, стр. 188-203 
13 Шулман, Л., Изкуството да се помага на индивиди, семейства и групи, София 1994, стр. 210 
14 Иванов, И. Семейна педагогика, Шумен 1998, стр. 5 
15 Бъчева, С. Семейство и дете, София 2009, стр. 15 



 16

може да обезсмисли благоприятните възпитателни въздействия, но също така и да 

„противодейства с успех на лоши влияния, откъдето и да идват те”16. Може да се 

обобщи, че семейството е система от взаимосвързани елементи – родител, дете, баби и 

дядовци, прародители и др. Родителите имат за задача да отгледат и възпитат децата, да 

полагат грижи за тях и да ги развиват като личности, готови да живеят в съответното 

общество. Това се осигурява от функциите на семейството: възпитателна, 

възпроизводствена; сексуална; икономическа. 

С. Бъчева акцентира на това, че в семейството социализираща и възпитателна 

функции са преплетени17. Фактът, че в семейството „едни и същи субекти реализират 

процесите на възпитание и социализация”, продължава Т. Манасиева, обяснява защо и 

как „процесът на семейно възпитание дообогатява характеристиката на фактора 

семейна среда не само да предопределя развитието на детето”, а и да го ръководи. Това 

важи най-вече, когато „между родители и деца има кръвна връзка” и факторите за 

развитие „наследственост” и „среда” се съчетават – тогава биологичните родители са 

едновременно носители  и на генетичен материал, и социален агент”18. По-нататък 

именно семейното възпитание, включително и без кръвна връзка, е това, което най-

вече направлява развитието и формирането на детската личност. Според П. Костова 

задачите на семейното възпитание са предимно подчинени на процеса на развитие на 

децата и се свеждат до четири основни: „обогатяване на знанията, представите и 

понятията на децата за природата, обществото и човека; придобиването от тях на 

умения за „нравствено издържано поведение”; формиране на ценностна система; 

обогатяване на социалния опит на децата чрез предаване на личния и обществен 

опит”19. 

                                                
16 Атанасов, Ж. Семейно възпитание, В: Теория  на възпитанието, Благоевград, 1992 , стр. 226-236 
17 Бъчева, С. Семейство и дете, София 2009, стр. 19 
18 Манасиева, Т. От семейството до възпитателното училище – интернат, София 2003, стр. 57 
19 Костова, П. Семейно възпитание, В. Търново 1997, стр.73 
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Начините, по които семейството изпълнява своите функции, го определят като 

добре функциониращо или дисфункционално, като благополучно и неблагополучно. В 

семейната педагогика все повече навлизат концепциите, ориентирани към търсене на 

ресурсите на семействата и описването им като социална единица, способна на 

непрекъснато развитие, вместо като статична система, с определени непроменяеми 

характеристики. Крайната цел на семейството е в него да има усещане за физическо и 

психическо благополучие на всеки от членовете му, както на родителите, така и на 

децата. Родителите стават основните носители на отговорността за отглеждането на 

децата едва с появата на нуклеарното семейство (родители и деца). С разграничаването 

на нуклеарното семейство като самостоятелна и постоянна единица започват да се 

формират и друг тип роли между родителите – тези на партньори и съпрузи. Всички 

тези промени в обществения контекст допринасят за това, на семейството да започне да 

се гледа по нов начин – като на система 

2.2. Семейството като система 

 Какво прави една група от елементи система?  

 Всички комбинации, трансформации и операции между груповите членове дават 

нов трети член, който поддържа груповата структура. 

 Последователността на действията и операциите, изпълнени от всеки групов член в 

съответствие с правилата на тази група, може да се промени без да се променя на 

практика резултата от тези действия. 

 Всеки групов член притежава от характеристиките на другите членове, с които е 

организиран в една и съща група. 

2.3. Структура на семейството – терминологично уточняване и същност на 

понятието  

Терминът „структура на семейството” има две измерения. Едното от тях е по-често 

срещано и познато в научната литература. То описва състава на семейството и също 
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може да се срещне като „семейна композиция”. Това негово значение описва най-вече 

демографските характеристики на семейството: броя на членовете на семейството, пола 

и поредността на децата, наличие или липса на двама родители, на други членове от 

разширеното семейство др. Другото значение на термина „семейна структура” е 

създадено от „ориентираните към семейството системни подходи и конкретно от 

структурния подход към семейството. Той засяга транзакционните модели на 

семейството, както и неговите поведенчески модели, роли, граници, йерархия, стил на 

комуникация”20. В дисертацията понятието „семейна структура” се използва само 

тогава, когато се имат предвид транзакционните измерения, а терминът „семейна 

композиция” или състав на семейството - когато се имат предвид демографските 

характеристики на семейството.  

2.4. Семейна структура и емоционална злоупотреба  

Емоционалната злоупотреба е една от най-значимите причини за появата на 

девиантно поведение при децата. Този дисфункционален механизъм на семейно 

взаимодействие включва в себе си от една страна сериозно нарушени партньорски 

отношения между родителите и от друга – като директна последица от първото – силна 

връзка между детето и единия от родителите. На практика във всяко едно от 

семействата, които имат дете, употребяващо ПАВ, е налице силна неудовлетвореност 

на родителите в ролята им на партньори и изместване на този проблем към 

симптоматиката на детето. 

Създадената силна връзка между единия родител и едното дете е подчинена на 

задоволяването на емоционалните потребности на родителя, в резултат на което детето 

не може да реализира задължителните за своето жизнено развитие задачи: формиране 

                                                
20 Georgieva, J., T. Vodenicharov, Family structure and health In: Health determinants in the scope of new public 
health, Sofia 2005, 475-501 

 



 19

на индивидуалност; постигане на автономност; създаване на здрави и силни 

партньорски и приятелски връзки извън семейството. Това го прави зависимо, 

несамостоятелно, объркано по отношение на собствените му потребности и чувства, 

плахо и несигурно при отстояване на собствената позиция. За да се появи такова 

явление в семейството, със сигурност като предпоставка съществува сериозна 

дисфункция между двамата родители в ролята им на съпрузи. Затова и именно става 

възможно детето да заеме мястото на единия от родителите, като негов партньор.  

2.5. Функция на симптома в семейната система  

В своя христоматиен труд „The Family Therapy of Drug Abuse and Addiction” 

авторите пряко свързват употребата и злоупотребата с ПАВ в периода на юношеството 

с процеса на израстването. Експериментирането с вещества е част от изпробването на 

нови поведенчески модели, свързани с  придобиване на самоувереност; развиване на 

близки отношения с хора извън семейството; подготовка за напускането на дома. 

Според Kandel et al. има три различни модела на използване на дрога в юношеската 

възраст21: 

- използването на легални ПАВ, като алкохол например, е предимно социален феномен; 

- експерименталната употреба на марихуана е повлияно най-вече от групата на 

връстниците; 

- честата и сериозна употреба на нелегални ПАВ е свързана с отношенията с 

родителите много повече, отколкото с други фактори, т.е. тя е много повече семеен 

феномен отколкото влияние на групата на връстниците. В периода на юношеството, 

когато обичайно се появява употребата на ПАВ, в древните общества са използвани 

различни ритуали, които да отбележат процеса на инициация. В съвременното 

общество тези ритуали ги няма, но потребността на детето да бъде забелязано като 

                                                
21 Stanton D., Todd, T., The Family Therapy of Drug Abuse and Addiction, New York, 1982, стр. 8 

 



 20

пораснал млад човек, на прага на зрелостта си, остава. Тъй като липсва ритуализирано 

послание към детето за етапите на неговото порастване, то се дава най-вече чрез 

модела, който съществува в семейството. Отношенията между родителите в качеството 

им на съпрузи, минава през различни етапи, които са сходни с етапите, през които 

преминават отношенията родител/дете. Възможността на партньорската двойка да 

премине през различните етапи я подготвя в бъдеще да посрещне с повече опит и 

зрялост и етапите, през които ще премине и порастващото им дете. Отношенията 

родител/дете преминават през конфликти и кризи, така както и отношенията между 

съпрузите. Появяването на симптом при детето може да се случи във всяко едно 

семейство. Но готовността за посрещане на този проблем и неговото разрешаване 

зависи в голяма степен от опита, който родителите са натрупали да се справят с 

процеса на: създаване на близост и умението да за отдалечаване/дистанциране в 

собствените си отношения като съпрузи/партньори; приемане на различията и 

интегрирането им в семейния живот, така че те са бъдат оползотворени в съвместното 

им развитие; реагиране при криза и умение да бъдат автономни в рамките на 

взаимосвързаността си с другия.  

2.6. Изследване на семейната структура и функциите на семейството  

Екипът на Фондацията за психиатрични изследвания Timberlawn (The Timberlawn 

Psychiatric Research Foundation) провежда едно от най-значимите изследвания в 

областта на структурата и функциите на семейството. Поради трудоемкостта на 

проучването на качествените показатели, изследванията на семейната структура са 

несравнимо по-малобройни. В същото време обаче те са освободени от 

механистичността, характерна за количествените изследвания. Една от най-

забележителните фигури от областта на фамилната психотерапия – Робин Скинър – 

обобщава резултатите в няколко таблици. 
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Таблица 2. Разлики в семейната структура при семейства със  сериозна дисфункция, семейства със средна 

степен на функционалност и семейства със здравословна функционалност22 
Функциони
ране на 
децата  

Сериозна дисфункция Средна степен на функционалност 
 

Здравословна функционалност 

В
и

д
 

р
аз

ст
ро

й
ст

во
  Хронични разстройства 

Психопатия(личностови 
разстройства)   
Социопатия 

Реактивна психоза  
Поведенчески разстройства/неврози 

 

Липса на доказателства за 
психиатрични разстройства 
Ефективно функциониране  

В
ла

ст
ов

а 
ст

ру
кт

ур
а 

 

Хаотичност  
Родителско/детска коалиция 
(обикновено между майката и 
идентифицирания пациент - 
детето, бащата е неефективен и 
изключен) 

Структура/ригидна 
Ригиден контрол, ниска степен на 
договаряне, родителите се 
съревновават за надмощие 
(поведенчески разстройства) или 
отношения от типа 
доминиращ/подчинен (неврози) 

Структура/ гъвкава 
Силна, равнопоставена 
(равноправни родителска 
коалиция, договаряне с децата) 
Ясна йерархия с взаимно уважение 

Д
и

ф
ер

ен
ц

и
ац

и
я 

 

Сливане  
Размазани граници, неясна 
идентичност, разменени роли, 
обвиняване, роля на „жертвения 
козел”, отбягване на отговорност 
Инвазия  

Раздяла чрез дистанция 
Идентичността е по-определена, но с 
цената на емоционална дистанция, 
ограничаване на потенциала и 
спонтанността 
Стереотипни полови  роли, мъж/жена 

Ясна идентичност, интимност 
Идентичността е високо 
определена и сигурна, 
позволяваща също високо ниво на 
близост и интимност 
Висока индивидуална отговорност.  

                                                
22 Skynner R.  Frameworks for viewing the family as a system: Research into differences between healthy and dysfunctional families. In: Bentovim A, 
Barnes G, Cooklin A, editors. Family therapy. Volume 1. London, 1982, стр. 30-31 
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К
ом

у
н

и
ка

ц
и

я 
 

Замъгленост, обърканост, 
уклончивост, противоречивост, 
двойни връзки, мистификация, 
неотзивчивост  

По-ясна от семействата със сериозната 
степен на дисфункция (много често на 
пръв поглед изглежда по-ясна дори от 
комуникацията на семействата с 
оптимална степен на здраве), но 
ригидна, по стереотипен начин, 
неотзивчивост към нови идеи, липса на 
взаимност 

Отворена, ясна, директна, честна, 
жива и спонтанна, откликваща на 
нови идеи. 

О
тн

о
ш

ен
и

я 
 

Противопоставящи се отношения, 
недоверие, очакване за зло и лошо 
(предателство, изоставяне). 
Амбивалентните чувства не са 
интегрирани, отиване от една 
крайност в друга, справяне чрез 
отричане. Бракът на двойката е 
крайно неудовлетворителен, 
родителско/ 
детска коалиция 

Противопоставящи отношения 
Относително недоверие, човешката 
природа се вижда като поначало зла, 
нуждаеща се от контрол от себе си и 
другите. Регресия. Потискане. 
Амбивалентността не се приема. 
Справянето е чрез потискане и 
формиране на реакция срещу „лошите” 
импулси. Липса на удовлетворение от 
брачните отношения. Конкурентни или 
доминиращо/подчинени роли.   

Формирана на базата на връзката 
между членовете на семейството, 
доверие, очакванията са за 
позитивен отговор към позитивен 
подход. Топлина, загриженост, 
взаимно внимание и отговорност. 
Амбивалентните чувства се 
приемат като нормални, те са 
включени и интегрирани. Взаимно 
удовлетворение от брачните роли, 
удовлетвореност от сексуалния 
живот на двойката.   

В
ъ

зп
р

и
ем

ан
е 

н
а 

р
еа

лн
о

ст
та

  

Реалността се отрича, избягва се 
във фантазно задоволяване.   

Адекватно усещане за реалността и 
ефективно функциониране, но с някои 
изопачени и несъответни „семейни 
митове”.  

Образът на семейството за себе си 
е съответен на реалността.  

Е
м

оц
и

о
н

ал
н

ос
т 

 

Цинизъм, враждебност, садизъм, 
безнадеждност и отчаяние.  

Враждебност (поведенчески 
разстройства), но без садизъм, както е 
при сериозните дисфункции. 
Подчиненост, безрадостност, 
рестрикции (невротични разстройства).  

Топлина, забавление, хумор, 
духовитост, нежност и емпатия.  
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Н
аг

ла
си

  
къ

м
  

п
р

о
м

ян
а 

и
 з

аг
уб

а 

Неспособност да се справят с 
промените и ситуации на загуба, 
усещане за безвремие и 
повторяемост, отричане на 
раздялата и смъртта, бягство във 
фантазиите.  

 

Готовност да се посрещне промяната и 
загубата, но с много болка и трудност. 
Раздялата и смъртта не си „пробиват” 
път, заместване на изгубения човек 
вместо той да бъде интернализиран в 
живота на семейството    

Промяната, развитието, раздялата 
и смъртта се приемат реалистично 
и загубите си проправят път чрез: 
- силна родителска коалиция  
- силни и разнообразни отношения 
с външния свят 
- трансцедентална ценностна 
система  

 
Таблица 3. Основни характеристики на семействата с оптимална степен на здраве, по реда на тяхната 
важност, Робин Скинър23. 

(1). Нагласа към контакт и среща с хора – отвореност, базисно доверие в противовес на противоположното – 
недоверие, отказ за контакт и т.н. 
(2). Висока степен на уважение към отделянето и обособяването, индивидуалността, автономията, интимността в 
противовес на очаквания за съгласие, конформизъм, „говорене вместо другите” и т.н.    
(3). Отворена, ясна и честна комуникация в противовес на обърканост, избягване, ограничения и др.  
(4). Твърда родителска коалиция, равенство в споделянето на сила между родителите в противовес на родителско 
разделение и създаването на коалиция родител/дете.  
(5). Гъвкав контрол, чрез договаряне, в базисната родителско/детска йерархия в противовес на ригидност, 
негъвкав контрол на правила, които не се променят.    
(6). Спонтанни взаимодействия и хумор в противовес на стереотипни взаимодействия.   
(7) Висока степен на инициативност в противовес на пасивност. 
(8). Уникалността и различието се ценят, силните характери в противовес на приветливост и любезност, 
стереотипност, конформизъм. 

 

                                                
23 Skynner R.  Frameworks for viewing the family as a system: Research into differences between healthy and dysfunctional families. In: Bentovim 

A, Barnes G, Cooklin A, editors. Family therapy. Volume 1. London, 1982, стр. 33 
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От представените данни се вижда, че има ясни индикатори и характеристики как 

семейната среда може да бъде силен протективен фактор и в кои области на семейния 

живот трябва да се интервенира, за да настъпи промяна при възникване на проблемно 

поведение на детето, в случая – употреба на ПАВ от детето. Това поставя употребата на 

ПАВ от детето в нова перспектива и съответно изисква практикуването на нови 

подходи. Употребата се разглежда вече не като болест, а като симптом. Може да се 

направи аналогия с разбираем за всеки пример: когато детето употребява някакви 

вещества това е като температурата при грипа. Лекарят започва да лекува не самата 

температура, а нездравословния процес в тялото ни, който я предизвиква, т.е. гледа на 

нея като симптом, а не като на болест. В този смисъл да имаме температура е добре, 

защото дава информация за нас и за лекуващия лекар, че трябва да се предприеме 

лечение. Безсимптомно протичащите в началните етапи заболявания са едни от най-

сериозните и с лоша прогноза, именно защото, когато бъдат открити, обикновено вече е 

загубено много време и болестта е в етап, на който много по-трудно се поддава на 

лечение. Употребата на вещества от дете в семейството е възможност за всички 

семейни членове и най-вече за родителите, да обърнат внимание и да въведат промени 

в различни области от своя живот. Справянето с проблемната употреба на ПАВ при 

децата трябва да минава през оказването на подкрепа и насочването към промяна на 

цялата семейна система.  

§ 3. Тенденции в употребата на психоактивни вещества и нейната роля в живота 

на децата. Анализирани са актуални изследвания в областта на употребата на ПАВ 

сред учениците в София и страната. Те дават възможност за проследяване на 

тенденциите в употребата на ПАВ за сравнително дълъг период от време (2000–2008), 

както и за извеждането на някои закономерности и изводи, ценни за практическата 

работа.  
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3.1. Проучвания, реализирани от Превантивно-информационен център по 

проблемите на наркоманиите към Столична община  

Представените проучвания са осъществени от Превантивно-информационният център 

по проблемите на наркоманиите (ПИЦ по ПН) – София24. Центърът работи в тясно 

сътрудничество в Общинския съвет за наркотични вещества в гр. София и с 

Националния център по наркомании. В периода 2000 – 2011 г. са проведени 4 

училищни изследвания, съответно 2000, 2004, 2006 и 2008 г. Ценното на тези 

изследвания е, че те са сравними помежду си, защото са реализирани с една и съща 

методика през определен период от време, в един и същи момент от учебния процес в 

училищата (късната есен, т.е. около 1-2 месеца след започване на учебната година). 

Това дава възможност за проследяване на тенденциите, които възникват и как те се 

променят в период от 8 години. Четирите изследвания са:  

1) „Употреба на психоактивни вещества – София 2000”  

2) „Ученици и психоактивни вещества – София 2004”  

3) „Ученици и психоактивни вещества – София 2006”  

4) „Нагласи и употреба на психоактивни вещества сред учениците от VII – XII клас в 

град София - 2008”  

Проследяването на данните ни показва, че най-употребяваното вещество сред 

ученическата популация безспорно остава марихуаната, въпреки че в периода 2004-

2006 се наблюдава спад с повече от 5 %. В същото време употребата на амфетамини, 

екстази и кокаин бележи категорично увеличение през разглеждания период. Това е 

доказателство за факта, че синтетичните наркотици играят все по-голяма роля в живота 

на учениците.  

 

                                                
24 http://sofiamca.org/?id=52 

http://www.nfp-drugs.bg/bg/?itype=170
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3.2.Международно изследване „Поведение и здраве при деца в училищна 

възраст”25 

В международното изследване „Поведение и здраве при деца в училищна възраст”, 

проведено сред български ученици от 5, 7 и 9 класове през 2005/2006 г. в 

сътрудничество с Европейския офис на Световната здравна организация една част е 

посветена на употребата на тютюн, алкохол и марихуана.  В него са взели участие деца 

от общо 41 страни, като само от България те са около 4500. В това изследване се 

съдържат изводи, които касаят не само честотата на употребата сред българските 

ученици, но изводи за рисковите и протективни фактори в тази възрастова група.  

3.3. Фокусни групи с учители, родители, ученици и студенти26  

Провеждането на фокусните групи е естествено продължение на изследователската 

работа на ПИЦ по ПН – София. Данните от училищните проучвания от 2006 и 2008 г. 

са използвани за провеждане на фокусни групи (групово интервю), като се предоставя 

възможност на участниците в тях да дискутират и споделят мнение по предварително 

подготвени от екипа въпроси. Те се провеждат в София, в периода 2009-2010 г. 

Методиката на изследването включва дискутиране на няколко въпроса с 4 различни 

групи: учители, родители, ученици и студенти. Въпросите са еднакви за всяка от тях и 

се отнасят до това как участниците оценяват от употребата на ПАВ сред младите хора; 

как си представят идеалната превантивна програма; как си представят собствената си 

роля в областта на превенцията. Направен е анализ на съдържанието на дискусиите в 

групите, в резултат на което са обобщени нагласите на участниците по конкретните 

въпроси. 

 

 

                                                
25 Поведение и здраве при деца в училищна възраст, авторски колектив, София 2005-2006  
26

 Баракян, Г., Б. Мизова, Предизвикателства и алтернативи в практиките по превенция на употребата на 
психоактивни вещества, София 2011 
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3.4. Изводи и обобщение 

В първа глава от дисертационното изследване проблемът за употребата на ПАВ от 

деца е разгледан от няколко различни, но взаимнодопълващи се гледни точки: 

системния подход; постановки от семейната педагогика и индикативната превенция. 

Всички те имат своите безспорни приноси в разбирането и практикуването на успешни 

модели за справяне с това явление. От една страна употребата на ПАВ от деца е една от 

детските девиации, каквито са много други прояви и в този смисъл може да се 

разглежда като част от по-общата област на девиантното поведение при децата. От 

друга страна, употребата на вещества от деца има своите специфики спрямо други 

прояви, като например това, че съществува пряка и непосредствена опасност за 

здравето на детето; че често е съпроводена с криминални прояви и че би могла да 

доведе до формиране на зависимост към определени вещества, което е едно е от най-

неблагоприятните психични разстройства.  

Има различни методи и модели на работа при децата, които употребяват ПАВ. 

Безспорно общото между всички тях е, че нито един не отрича важността на 

семейството и не го изключва от процеса на справяне с проблемната употреба. Някои 

програми в тази сфера се наричат „образователни”, други „терапевтични”, или пък 

„педагогически”. Всеки един подход може да бъде полезен и ценен, стига да не е 

стигматизиращ и да включва активно детето в процеса на собственото му израстване и 

преодоляване на употребата на вещества. В своето развитие хуманитарните науки са 

все повече еклектични и взаимнодопълващи се, отколкото ясно обособени и затворени 

една към друга. Напротив – всяка от науките за човека се повлиява от другите и участва 

в един процес на обмен на практически и теоретически опит. Това води понякога до 

липсата на ясни критерии кой подход е педагогически и кой психологически, дали 

някоя интервенция е индикативна превенция или лечение. При всички положения това 

са сфери, които имат препокриване в определени области, както е и при разглеждания в 

дисертационното изследване проблем. Поради тази причина при изясняването на 
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теоретичната част от проблема са използвани както източници от областта на 

педагогиката, така и от областта на психологията, медицината и психотерапията.  

 

ГЛАВА II. ЕМПИРИЧНО ИЗСЛЕДВАНЕ И ПРАКТИЧЕСКА РАБОТА СЪС 

СЕМЕЙСТВА С ДЕЦА, КОИТО УПОТРЕБЯВАТ ПСИХОАКТИВНИ ВЕЩЕСТВА 

Емпиричното изследване е проведено чрез проучване на ученици на възраст от 14 

до 18 години (употребяващи и неупотребяващи ПАВ) и родители. Инструментариумът 

се състои от въпросник, анкета и групова работа с родители.  

§ 1. Изследване на нагласите на ученици към семейство, училище, приятелска 

среда и себе си. Изследването е проведено с въпросник от банката за инструменти 

(Evaluation Instruments Bank - EIB) на Европейския мониторинг център за наркотици и 

наркомании (ЕМЦНН). Той е насочен към изследване на нагласите на учениците към 

три области в техния живот – семейство, училище и приятели. Не съдържа въпроси за 

употребата на ПАВ, което го прави подходящ както за ученици, които използват 

вещества и родителите им вече търсят помощ във връзка с този проблем, така и за 

ученици, които не употребяват. Отсъствието на айтеми, които питат за употреба на 

ПАВ, прави инструмента нестигматизиращ, а отворен към изследване на отношенията 

със значимите други в живота на подрастващите.  

1.1 Етапи, цели и методи на изследването 

Изследването е реализирано в периода април 2010 – юни 2011  в два етапа: 

Пилотно изследване – случайна извадка от 95 участници в изследването, ученици от 2 

училища в София, гимназия и СОУ, на възраст 15-18 години. В периода на пилотното 

изследване е проверена надеждност и валидност на въпросника. Същинското 

изследване – случайна извадка от 150 ученици на възраст от 15 до 18 години от 3 

училища в София, две специализирани гимназии и едно СОУ. Изследването се проведе 

и сред 30 деца до 18 г. възраст, които употребяват психоактивни вещества и техните 

родители са потърсили помощ в специализирано здравно заведение във връзка с това. 
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При тази група въпросникът се предоставя на изследваните лица още при първия 

контакт със службата, в която са потърсили помощ – Превантивно-информационния 

център по проблемите на наркоманиите към Столична община.  

Цели на изследването 

- Установяване на значимостта на разликите между двете целеви групи: употребяващи 

и неупотребяващи ПАВ деца 

- Стандартизиране въпросника и проверка на надеждността 

С прилагането на статистически анализ бе установено, че и трите въпросника (които 

тук за краткост ще наричам V1, V2 и V3)  имат висока степен на надеждност. Първият 

от тях съдържа 32 айтема и има надеждност (алфа на Кронбах 0,68). Вторият въпросник 

съдържа 18 айтема и има като цяло по-ниска, но достатъчно висока надеждност -0,59. 

Третият въпросник съдържа 10 айтема и е с най-висока надеждност 0,77. 

- Проверка на хипотезите: 

Хипотеза 1) Между субективното усещане за семейна близост и чувството на 

удовлетворение и щастие съществува силна връзка, като двете величини са 

взаимозависими. Т.е. колкото по-силно е чувството за семейна близост, толкова по-

силно е споделеното усещане за щастие и удовлетвореност в живота. Тази хипотеза 

напълно се потвърди, което е видно от таблицата  

Има значима корелация между семейната близост и чувството на удовлетворение и 

щастие. Доколкото чувството за удовлетвореност и щастие е ключово за психичното 

здраве на всеки човек, и фактът, че то е пряко свързано с усещането за близост в 

семейството можем категорично да кажем, че семейството е основен протективен 

фактор в периода на юношеството. Важно е да се отбележи, че както чувството за 

близост между семейните членове, така и чувството за удовлетвореност и щастие, са 

субективни и лични категории, които имат строго индивидуален смисъл. Може да се 

предполага освен това, че разбирането за близост е различно при юношите и при 

техните родители. Подкрепената от данните на изследването корелация, прави силна 
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връзка между две изключително значими в проблематиката на зависимото поведение 

категории: отношенията (семейната близост) и индивидуалността. Умението на 

юношите да бъдат част от семейството си и да споделят близост със семейните членове, 

като в същото време могат да имат своята индивидуалност и чувство за щастие, което 

далеч надхвърля семейните връзки, е ключово за развитието им като здрави и 

автономни личности, които не развиват зависимо поведение.    

Хипотеза 2) Усещането за щастие и удовлетвореност в семейството и щастие и 

удовлетвореност в училище имат силна връзка помежду си и взаимно си влияят.  

Доказа се значима корелация и се потвърждава и втората хипотеза, т.е.  учениците, 

които отговарят, че са щастливи по отношение на своето семейство, отговарят така и по 

отношение на училището и обратно. Този резултат „отваря” важната тема за двата 

основни авторитета в живота на всяко дете – семейството и училището. За да може 

училището и семейството да оставят усещане за щастие у едно дете, означава, че 

тяхното взаимодействие отговаря на основните потребности на детето в тази възраст. 

Именно взаимодействието между родители и учители е това, което е свързано с 

усещането за щастие, а не отделни поведения  у едните или другите. Така както в 

семейството детето се усеща щастливо тогава, когато родители взаимодействат 

пълноценно и удовлетворяващо един с друг, а не благодарение на личностните 

характеристики на двамата родители като индивиди. За да се чувства едно дете 

щастливо е важно да бъде зачетено, да бъде уважавано като личност, да може да се 

справя с трудности, да усеща сигурност, която я създават авторитетите. Там, където 

това е постигнато на ниво семейство, сравнително лесно се постига и на ниво училище, 

защото съществува базисната предпоставка за доверието във възрастните, като 

отговорни фактори.  

Хипотеза 3) Наличието на позитивно отношение към родителите и учителите е 

взаимозависимо. Чрез корелационен анализ е установено взаимозависимо влияние 

между отношението към родителите и учителите. Той е естествено продължение на 
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данните, които потвърждават хипотеза 2. Докато там ставаше въпрос за семейството и 

училището като институция, то тук вече става въпрос за персонификацията на тези 

институции в тяхната конкретност – родители и учители. Не случайно първо идва 

потвърждението на хипотеза 2, която касае семейството и училището в техния образ 

като институция. Отнесено към парадигмата на системния подход всяка институция, за 

да може да носи усещане за удовлетвореност и щастие на своите членове трябва да има 

ясна структура, правила и комуникационен стил. Това създава предпоставката за 

доверие в системата като цяло, като нещо повече от сбора на отделните елементи, 

които я изграждат. Едва тук, при хипотеза 3, на следващ етап идва и докладваното от 

участниците в изследването усещане за щастие към персонифицираните членове на 

тези системи – родители и учители. Т.е. доверието в системата като цяло е ключово за 

отношението към отделните нейни членове.  

1.2. Описание и анализ на извадката  

От първата група изследвани лица (деца, които нямат проблем с употребата на 

ПАВ и/или не са търсили помощ по повод на такъв) има 77 момичета и 156 момчета, 

като повече от 2/3 от извадката – 76,50% са във възрастовата граница 15-16 години. Във 

втората група изследвани лица (деца, които имат наличен  проблем с употребата на 

ПАВ и са търсили помощ по повод на него) имаме 14 момчета и 16 момичета, от които 

2/3 от извадката – 75,00% са във възрастовата граница 16-17 години. Има 4 деца, които 

са на 14 години и 5 на 15 години.  

Сравняването е направено, като употребяващите и търсещи по повод на това 

помощ деца, 30 на брой, са сравнени с произволно избрани 41 деца от извадката в 

столичните училища. 

Най-голям интерес представляват отговорите в двата края на скалата, т.е. силно 

позитивните и силно негативните. За практиците биха били интересни както 

отговорите, в които има значими разлики между двете целеви групи, така и отговорите, 

при които няма такива. Още по-интересно е, че на практика изследването не може да 



 32

гарантира, че сравнява деца с опит и без опит в употреба на вещества. Това, което 

знаем е, че едната група ИЛ категорично са търсили помощ, сами или в повечето 

случаи техните родители, т.е. това е вече идентифициран проблем в семейството. При 

другата група може да има, но може и да няма употреба на ПАВ. Това, което със 

сигурност се знае за нея обаче е, че въпросникът е попълнен в условия, в които детето 

не е идентифицирано като проблемно, не се намира в специализирана служба, а в 

своята естествена среда – училището. Може да се спекулира, че дори само контекстът, 

в който се провежда изследването, е достатъчно значим, за да окаже съществено 

влияние на резултатите и да оформи значими разлики. За краткост в таблиците двете 

целеви групи са наречени съответно „неупотребяващи ПАВ” и „употребяващи ПАВ”.  

1.3. Факторен анализ   

С прилагането на факторен анализ се оформи трифакторна структура на 

използвания от нас въпросник. В първия фактор попадат твърдения като: „В твоето 

семейство има ли чувство за близост?”, „Колко често твоите родители се опитват да 

разберат  от какво имаш нужда, за да бъдеш щастлив/а?” и други. Този фактор се 

отнася до позитивните отношения в семейството и обяснява близо 23 % от вариацията. 

Във втория фактор попадат въпроси като: „Прекарваш ли много от свободното си 

време с твоите приятели?”, „Прекарваш ли част от времето си навън в мотаене с твоите 

приятели?”, „Можеш ли да мислиш за нещата, които харесваш в себе си?” и други. 

Този е фактор е наречен от нас „отношения с приятелите” и обяснява 11.35 % от 

вариацията. Третият фактор е наречен „негативни отношения в семейството” и 

включва следните твърдения: „Колко често членовете на твоето семейство се удрят или 

си крещят един на друг?”, „Има ли много спорове и битки в твоето семейство?”, „Колко 

често родителите ти взимат решения вместо теб?” и други. Той обяснява близо 10% от 

вариацията. И за трите фактора е валидно, че при наличие на по-голяма извадка, 

степента на значимост на отделните фактори очаквано би могла да е по-висока.  
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Няма значима разлика между двете целеви групи – употребяващи и 

неупотребяващи ПАВ. Т.е. и децата, които употребяват и които не употребяват ПАВ 

споделят, че имат приятелска среда, която ги удовлетворява. Чувстват подкрепа, 

уважение, разбиране. Това значи, че употребата на ПАВ в тази възрастова група не се 

отразява на личното усещане на децата за пълноценност на приятелските им контакти. 

Очаквано най-значимата разлика е при първи и трети фактор, наречени от нас 

съответно „позитивни отношения в семейството” и „негативни отношения в 

семейството”. При неупотребяващите деца позитивните отношения в семейството са 

много по- често срещани. И обратно – при децата, които употребяват ПАВ негативните 

отношения в семейството са много по-често срещани.  

1.4. Анкетно проучване сред деца и родители, потърсили помощ в Превантивно-

информационен център по проблемите на наркоманиите – София 

Сред родителите и децата, които посещават Превантивно-информационния център 

по проблемите на наркоманиите в София, беше проведено и анкетно проучване. 

Анкетите, които са две на брой – за родителите и за техните деца – са създадени от 

автора на дисертационния труд (бланките са в Приложения № 4 и № 5).  В анкетното 

проучване са включени 20 деца и 25 родители, участници в различни дейности на 

Центъра по повод потърсената помощ относно проблемна употреба на ПАВ от децата. 

Неголемият брой е обективно предпоставен от специфичния достъп до изследваните 

(най-вече свързано с принципа на доброволност при търсенето от тяхна страна на 

услугите ни), но сред анкетираните са всички, с които авторът на дисертационното 

изследване е работил лично в същия период, в който се провежда проучването и с 

въпросника (TCU/PMES СКАЛА ЗА СЕМЕЙСТВОТО, ПРИЯТЕЛИТЕ И СЕБЕ СИ). 

Анкетното проучване няма за цел да теоретизира конкретен опит или да доказва научни 

хипотези. То се използва най-често като повод за дискусия по определени въпроси с 

родителите и децата. Тук ще бъдат представени някои отговори, които правят силно 

впечатление и връзка с дискутираната теоретична рамка в дисертационния труд.  
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Основните въпроси и в двете анкети касаят отношенията между децата и 

родителите. В анкетата за родители има и такива, които са насочени към 

взаимодействието с партньора, а и също и към другото дете в семейството, когато има 

такова (оценка от родителя на отношенията му с детето, с другия родител, честота на 

напрежение помежду им, субективната им преценка доколко разбират децата си, 

доколко имат нужда от специализирана помощ и т.н.). Анкетата за децата се използва 

по същия начин в работата – по време на консултирането, като повод за разговор по 

определена тема. Може да се използва в група или да е повод за разговор между 

родителите и децата по време на семейна консултация.   

  В проведеното анкетно проучване ясно се вижда, че болезнените теми и за децата, 

и за родителите им са техните отношения, в частност темата за близостта и дистанцията 

между родители и деца, дали родителят може и трябва да бъде приятел с детето си или 

е по-важно да бъде авторитет, отношенията със сиблинга и др.   

§ 2. Групова работа с родители, чиито деца употребяват психоактивни вещества   

Описани и анализирани са протоколите от две групи за родители, чиито деца 

употребяват ПАВ. С групите се работи в Превантивно-информационен център по 

проблемите на наркоманиите – София (ПИЦ по ПН). През последните 5 години 

профилът на хората, които търсят услугите на центъра, силно се промени. Една от 

съществените промени е сериозно нарастване на броя на търсещите консултация 

родители по повод на употреба на ПАВ от техните деца. Работата с тази група се очерта 

като специфична и различна от групата на близките на възрастни пациенти, както и на 

търсещите лечение пълнолетни лица, зависими към различни вещества. Практиката ни 

бързо показа, че родителите могат да се справят с притеснителното поведение на детето 

си, дори и то да не посещава психолог или социален работник в Центъра. Това очакване 

първоначално е трудно за приемане от страна на родителите. И един от началните 

етапи от консултирането им, премина през това да осъзнаят важността на своята роля в 

този макар и напълно непознат за тях проблем.  
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В рамките на ПИЦ по ПН – София, описаната работа се реализира за първи път, 

като се установи като добра практика и навлезе в дейностите на Центъра за постоянно.  

2.1 Задачи, етапи и състав на групата за родители 

Групата за родители е част от консултативната работа, провеждана в Центъра. Тя е 

предшествана от семейни и родителски консултации, на които са обсъждани 

проблемите и спецификата на конкретното семейство. Участието в група е следващ 

етап в този процес и неговата задача е участниците да интегрират своя собствен опит и 

този на другите родители, като възможност да разберат по-добре собственото си 

поведение и да осъзнаят необходимите стъпки към промяна, които те да реализират.  

Формат на груповата работа: родителите участват в 10 групови сесии, веднъж 

седмично по 2 часа. Водещ на групата: Валентина Маринова, автор на дисертационното 

изследване. 

Описание на задачите на групата за родители. По време на груповата 

консултативна работа се дискутира предимно зависимостта в нейните психологически 

и социални измерения, както и участието на родителите в процеса на справяне с този 

проблем. Работата с родителите е превантивна по своя смисъл, защото може да им даде 

ориентири как да разпознават рисковите фактори и да подсилват протективните на 

ниво семейство, за да се преустанови актуалната употреба и да не се стигне до 

зависимост. Справянето с проблемната употреба на детето е дълъг процес, който често 

отнема  време. Този процес трябва да бъде подкрепен от една страна от специалисти, а 

от друга – от родители, които имат сходни преживявания със своите деца. Груповата 

работа осигурява и двете условия. В ежедневното общуване с детето си, употребяващо 

ПАВ, когато родителите използват различни начини да се справят, бързо разбират, че 

допускат грешки и един от най-често срещаните въпроси от тяхна страна  е: „Кажете ни 

къде сгрешихме?” В една продължителна консултативна работа семействата 

постепенно разбират, че всяка насока или препоръка, дадена от специалиста, не може 

да бъде абсолютна, тъй като важното в ролята на родителите е не само какво правят, а 
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как го правят. Начинът на справяне може да е различен спрямо и в зависимост от  

опита, конкретната ситуация, постигнатите резултати, културата и демографските 

характеристики на всяко едно семейство. Няма обща и универсална рецепта, а 

напротив, семейството изготвя своя „уникална рецепта” за справяне, в среда на 

непосредствено общуване с други родители.  

Цел: Развиване на определени умения за адаптиране на живота на семейството към 

новите изисквания на възрастта на детето им, някои от тези умения са:  

 Поставяне на ясни граници между родителската и детската подсистема; 

 Готовност за установяване на ясни и в същото време гъвкави правила, адекватни на 

възрастта на детето им; 

 Засилване на родителската коалиция, за сметка на съществуващата родителско-

детска коалиция; кооперативност и сътрудничество между родителите; 

 Взаимно приемане и разбиране; 

 Способността на семейството като цяло да създава отношения и да приема помощ 

от по-голямата общност (приятелската среда на родителите, училището); 

 Изработване на собствен терапевтичен план за всяко семейство – какво искат да 

постигнат, как ще разберат, че желаната промяна вече е налице, как да се справят, ако 

детето отново се върне в активната употреба. 

Работата с родители минава през различни етапи, всеки един от които  има 

специфични терапевтични задачи:  

I) Семейните и родителските консултации, преди да започне участието в групата, освен 

че дават информация по конкретните въпроси на родителите, също така отговарят и на 

тяхна съществена емоционална потребност – да бъдат погледнати като конкретен, 

уникален случай, със своята специфика и неповторим опит и взаимоотношения; да се 

създаде терапевтичен контакт със семейството и отношение на доверие към 

специалиста; да бъдат зачетени всички направени до момента усилия за справяне с 

проблема, както и да бъдат подкрепени семейните членове в експериментирането с 
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ново поведение и всички успехи и провали, през които то минава в една доверителна 

среда. II) Груповата работа се явява следващ етап, който отговаря на друга съществена 

потребност – научаването да се търси връзка и подкрепа сред общността на родители, 

преживели сходни проблеми, т.е. отваряне на границите на семейството към един по-

широк контекст. Това помага за интегрирането на собствения опит чрез черпенето на 

познание от опита на другите, засилва значимостта на контактите между самите 

родители, вместо единствено между семейството и консултанта. Работата в група 

отваря пространство за акцентирането върху различните роли, които участниците има в 

своя живот, освен тази на родители – на партньор, на приятел, на професионалист.  III) 

Последният етап е свързан с това родителите да се подготвят постепенно за момента, 

когато ще прекратят участието си в дейностите на Центъра и ще се справят с 

проблемите си без активната и интензивна подкрепа от страна на своя консултант. След 

приключване на груповата работа се провежда интервю за уточняване на по-

нататъшните очаквания на родителите и техните конкретни нужди. Този етап може да 

продължи с няколко заключителни консултации, през по-голям времеви интервал, на 

които се проследява актуалната ситуация в семейството, обобщава се опита от работата 

и приключване.    

2.2. Анализ на протоколите от груповата работа с родителите  

Анализирани са протоколите от 20 групови сесии, които водещият изготвя в раздели: 

1. Участници в сесията 

1. Упражнения за загряване на групата 

2. Въпроси и коментари на участниците 

3. Избиране на обща тема на групата  

4. Работа по темата 

 5.1. Задачи, които участниците изпълняват  

 5.2. Споделяне и коментари по изпълнените задачи  
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  5.3. Себерефлексия на всеки от участниците какво е научил по конкретната 

тема 

6. Планиране на следващата тема 

7. Затваряне на сесията 

На базата на анализа са направени изводи и резултати, които са ползват практиката на 

специалистите. 

2.3. Изводи и резултати от груповата работа с родители  

Поставяйки фокуса на работа (интервенцията) върху родителите като най-важната 

от гледна точка на настъпването на промяната в част от семейната система, постигаме 

няколко важни резултата: овластяване на родителите като отговорни за решаването на 

проблемите с детето им; създаване на доверие между родителите и специалиста; 

повишаване на самочувствието им именно в ролята им на родители, което активизира 

техните личностови ресурси за справяне; повишава преживяването им за 

компетентност, зрялост и способности. Педагогът, консултантът, социалният работник 

работят преди всичко за връщането на родителите в позиция на авторитет. Той не 

може да дискредитира авторитетите в присъствието на децата, както и да присвоява за 

себе си родителска позиция. Друга цел на работата е да се подкрепят родителите в 

процеса на правене на избор. Тази терапевтична цел е свързана с предишната, 

доколкото осъзнаването и приемането на направените избори допринася за това да се 

чувстваме компетентни и способни да се справяме.  

Първият етап в консултирането на родителите е деликатен и много труден именно 

защото от една страна трябва да се „развенчаят” най-често срещаните митове по 

отношение на употребата на базата на нашата експертност, но от друга – да се покаже 

доверие в тях и да им се вдъхне надежда, че те могат да се справят с проблема, т.е. да 

им се признае собствената им експертност.  

Ето някои от най-често срещаните митове, които родителите имат:  



 39

1) Стига детето да иска, ще спре да употребява наркотици - това е въпрос на воля - 

Употребата на вещества не е свързана с липсата на воля. Тя поставя преди всичко 

въпроси от психологически характер, които са важни за тийнейджърската възраст, 

както и за актуалната семейна ситуация. За родителите такива въпроси биха могли да 

касаят възпитанието на децата им и собствения им педагогически подход във възрастта 

на порастването: къде е моето място в живота на вече порасналото ми дете; трябва ли 

да бъда много близък с него или трябва да го оставя да се справя само със своите 

трудности; как да остана авторитет за детето си във възраст, когато то вече има 

потребност да се чувства по-самостоятелно; как се справям с трудностите и 

конфликтите с детето си и др.  

2) Да не се употребяват наркотици и да се спре проблемното поведение (кражби, 

бягство от дома и училище) е напълно естествено, това не е напредък, това е 

нормално и то не се нуждае от похвала - Всяка стъпка в желаната посока е силен 

индикатор, че детето полага усилия, които водят до подобряването на ситуацията в 

къщи и като цяло с неговото поведение. Фактът, че се случват позитивни промени, 

означава, че е намерен верният път на този етап. Ако тези първи признаци на промяна 

бъдат оставени без внимание, родителите рискуват да пренебрегнат напредъка на 

детето си.  

3) Ако детето спре да употребява ПАВ, то ще стане същото, както преди - 

Употребата на наркотици от детето освен всичко друго, е признак, че семейството 

изживява криза и има нужда от промяна. След преживяване на криза, никой от 

участниците в този процес не може да бъде същият. Родителите трябва да бъдат 

подготвени да дадат право на детето си вече да не е същото, да се променя и да бъде 

различно, но по един по-зрял и по-отговорен начин.       

4) Ако употребата на ПАВ бъде прекратена, семейството няма да има никакви други 

проблеми - Тази заблуда е донякъде продължение на предишната. Появата на симптома 

сигнализира за семейна дисфункция и необходимост от промяна. Това означава, че 
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стремежът на родителите да има промяна само в детето, а те да не се променят, със 

сигурност ще доведе отново до възникване на симптом в някой от членовете на 

семейството или връщане на детето към проблемното поведение. Родителите 

постепенно в процеса на справяне с употребата на ПАВ разбират, че настъпването на 

промени в поведението на детето не е единствената цел.  

5) Направили сме всичко, което можем и вече няма какво да променяме и да даваме от 

себе си - На практика след като родителите разкажат подробно и конкретно какво имат 

предвид, се вижда, че са направени много неща, но в една и съща посока. Задачата на 

педагога е да им окаже подкрепа да помислят какво друго могат да направят, но в 

различна посока, което да не е свързано само с материални санкции.  

6) Подкрепа и контрол е едно и също - В процеса на справяне със злоупотреба с ПАВ 

от страна на родителите има нужда и от подкрепа и от контрол. Важно е двете неща да 

не бъдат смесвани и да е ясно и за родителите и за детето кое от двете се практикува в 

конкретния момент. Контролът е свързан с пряка намеса в някои от нещата, за които 

детето е показало, че не може да носи отговорност. На един ранен етап от 

консултирането е важно да се установи контрол над някои опасни за самото дете и за 

другите членове на семейството поведения. Колкото повече напредва процесът на 

справяне, толкова по-важно е то да бъде подкрепяно, а не контролирано. Това означава 

да бъде оставяно да взима решения за това как да свърши определени неща, договорени 

с родителите.  

Когато в процеса на справяне с употребата на ПАВ се коментират опасенията на 

родителите, настъпва моментът, когато съвсем естествено идва въпросът как могат те 

да разберат, че детето и семейството като цяло се е справило с проблема, или как да са 

сигурни, че настъпва подобрение. Въвеждането на устойчиви промени е изключително 

трудно. Педагогиката, психологията, превантивната дейност се стремят да провокират 

промени, така че животът на хората да става по-добър и те да бъдат в състояние да 

решават проблемите си. В своята работа използвам няколко „признака на 
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оздравяването”, които задължително коментирам с родителите в процеса на една 

дългосрочна работа и добавям всичко, което те също смятат, че спрямо тяхната 

ситуация може да бъде признак за позитивна промяна. Всеки от тези признаци трябва 

да се наблюдава и оценява в конкретната семейна ситуация. Подбраните по-долу са 

такива, за които съм забелязала, че лесно могат да бъдат натоварени с негативна оценка 

или родители често могат да пропуснат  да открият в тях позитивна тенденция.      

Признаци на промяната  

1) Засилване на връзката със сиблингите и връстниците  

Родителите виждат това като опасност много по-често, отколкото като признак за 

подобряване, защото приятелската среда е мястото, където започва употребата на 

наркотици. Трябва да се помни, че подобряването на детето не е свързано с откъсването 

му от неговите връстници, а с изграждането отношенията си с тях на базата на по-зрели 

и здравословни за него ценности. Понякога за първи път това поведение проличава в 

дома. Ако има и друго дете в семейството, започва да се забелязва как контактът между 

двете деца се променя в позитивна насока. Позитивната и градивна връзка с приятелите 

или сиблингите е сигурен белег за настъпване на позитивни промени.      

2) Връщане към обичайни дейности и/или започване на нови, които са свързани с 

поемане на отговорност от страна на тийнейджъра 

Например: ако е отпаднало от училище, детето да положи усилия да се върне отново 

към учебните си задължения, или ако това за конкретния момент не е възможно, да 

започне други дейности, свързани с поемането и спазването на ангажименти, напр. 

започване на работа, спорт или др.  Отношението към младия човек трябва бъде такова, 

че той да разбере, че възрастните очакват от него отговорност и ангажираност каквато е 

характерна и подходяща за възрастта му.   

3) Дейностите, с които детето е ангажирано, да са плод на негов личен избор 

Всяко занимание, което носи удоволствие и самочувствие на детето, свързано е с 

неговите лични предпочитания и избор, трябва да бъде подкрепено. Понякога това са 
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неща, които за родителите не приемат за ценни и смислени, но ако те не са свързани с 

употреба на ПАВ или други опасни занимания, следва да се подкрепят и да се поощри 

тяхното продължаване.    

4) Реагиране на стари конфликти по нов начин 

Това е сигнал за емоционалната зрялост на детето и е резултат от настъпила трайна 

промяна не само в него, но и в отношенията с родителите като цяло. Това явление често 

може да остане незабелязано, поради факта, че реакцията на детето се променя, но в 

рамките на нещо конфликтно, например: преди винаги, когато детето има конфликт с 

родителите си, напуска дома и не се обажда къде отива, докато сега отново има 

конфликт, но то остава в къщи. Именно това става пречка за родителите да оценят 

разликата и да я отчетат като позитивна.  

5) Детето не споделя всичко в къщи 

Подобно поведение кара родителите да се чувстват тревожни и да предполагат, че 

„нещо лошо” става с детето им, щом не иска да споделя всичко. В много от случаите 

това може да е признак, че то предпочита да поема повече отговорности и се опитва да 

се справи със своите трудности.  Споделянето не само, че не е задължително, за да има 

добри отношения в къщи, но е важно в един момент родителите да започнат да 

поощряват детето си в неговия стремеж да има лично емоционално пространство, което 

се изразява включително в това да не настояват и да не изискват споделяне по всички 

въпроси от живота му.  

Нито един от тези признаци сам по себе си не означава справяне с проблемите. Но 

наличието на всеки един от тях е сигнал за настъпваща промяна и е индикатор за 

необходимостта от подкрепа и поощрение от страна на възрастните.  

Обобщение от практическата работа с родители  

1. Важно е да има един професионалист, който отговаря за конкретния случай. Това не 

означава, че само той работи по него, но означава, че той има информацията по случая 

и проследява как се развива процесът на справяне. Включването на други специалисти 
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и институции, когато това се налага, следва да бъде договорено и обсъдено с водещия 

на случая27.  

2. На първата консултация, трябва да дойдат и двамата родители. Ако детето живее в 

институция, трябва да се съберат възрастните, които отговарят за него или са негови 

настойници (роднини, възпитатели, директор на институцията и други). Към 

възрастните, които се грижат за детето, не се отправят обвинения за неговото 

поведение. Вместо това те се поставят в позиция да отговарят за разрешаването на 

трудностите.  

3. Фокусът на интервенцията трябва да бъде върху проблемното поведение на детето и 

как то е свързано с цялото семейство.  

4. Причините за появата на употреба на наркотици не се обсъждат. Акцентът е върху 

това какво да се прави сега. Вместо това може да се проучи как семейството се е 

справяло или е правило опити да се справи с това поведение преди месец или седмица, 

довели ли са тези опити до резултат. Това, което се приема и отчита за успешно, трябва 

да се продължи, а поведението, което не е довело до подобряване - се спира. 

5. Професионалистът трябва да е на страната на родителите/възрастните, които 

отговарят за тийнейджъра и да ги подкрепя. Ако той направи коалиция с детето срещу 

родителите, проблемът ще се влоши и задълбочи. Ако детето смята, че твърде много му 

се нарушават правата и не му се дава достатъчно свобода, първо трябва да покаже, че 

отговоря на изисквания на родителите си и тогава да бъдат договорени неговите права 

и задължения, по начин, по който и то е удовлетворено. 

6. Всички участници в процеса на справяне трябва да очакват проблемите на младия 

човек да се нормализират. Ако е необходимо лечение с медикаменти, стремежът трябва 

да е то да се прекрати толкова по-скоро, колкото е възможно. Професионалистът трябва 

да е във връзка с лекаря, който отговаря за медикаментозното лечение.  

                                                
27 Haley, J., Leaving Home: the therapy of disturbed young people, New York 1980, стр. 44-46 
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7. Професионалистът не бива да се изненадва от това, че веднага след подобряването на 

поведението на детето в семейството настъпва криза. Това е предвидим етап от 

динамиката на работата по случая. Родителите също трябва да бъдат подготвени за този 

етап. Той е съвсем естествен и не означава провал. Всяко възстановяване минава през 

различни етапи и на всеки от тях може да се очаква влошаване. То може да бъде 

временно и краткотрайно, но може да има нужда и от по-сериозна интервенция. Това е 

въпрос на преценка на специалиста, който работи по конкретния случай.   

8. Консултирането трябва да бъде интензивно в момента на проблемното поведение и 

да прекъсне щом се утвърдят позитивни промени. Не е добре да има консултативна 

работа, която продължава с години. Това мотивира семейството да активизира своите 

ресурси, а не да разчита изцяло на помощта на професионалистите. Задачата не е да се 

разрешат всички семейни проблеми, а само тези, които са свързани с проблемното 

поведение на детето. 

9. Професионалистът трябва да направи проследяване на случая и да се увери, че 

промените в позитивна посока продължават.  

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ – РЕЗЮМЕ 

В заключение може да се направи изводът, че хипотезите на дисертационното 

изследване се потвърждават от една страна от анализираните литературни източници и 

от друга – от описания практически опит и проведено изследване на автора на труда. Те 

имат конкретно приложение в практиката и са свързани с работата на специалистите по 

следния начин:  

1. Интервенциите насочени към цялото семейство, особено към родителите, водят до 

ефективно и трайно справяне с употребата на наркотици, без да е нужно 

задължително да се интервенира върху носителя на проблемното поведение – детето, 

което употребява ПАВ.  
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Прилагането на такъв подход към употребата на ПАВ от деца дава насока на 

професионалистите къде е важно да насочат усилията си още от самото начало – а 

именно към осигуряването на възможността да бъдат консултирани родителите на 

детето. Това е толкова критично важно и решаващо, че на практика, е един от 

основните критерии дали социално-педагогическата работа ще бъде успешна. Вместо 

това, голяма част от професионалистите полагат усилия и насочват целия си потенциал 

да мотивират детето и да го „доведат” в кабинета си. Още повече, когато е ясно, че 

децата като цяло не желаят, и това е напълно обяснимо, да посещават такива 

специалисти. Самите родители трябва да бъдат успокоени, че нежеланието на детето им 

да посещава консултативния кабинет или център, не е повод да смятат, че той/тя 

„никога няма да се оправи”, а още повече е предпоставка и възможност да бъдат 

поощрени те да участват в този процес. Наблюденията ми в моята практика показват, 

че родителите сравнително лесно приемат тази идея и с готовност сътрудничат на 

професионалиста. Хората, които са изключително резистентни по отношение на 

такъв подход, който слага основния акцент на работата с родителите и не настоява 

на присъствието на детето – са професионалистите. Предимствата на такъв подход, 

ако бъде приложен в практиката са много. Ето някои от тях: отпада стигматизирането 

на детето като главен „виновник” за проблемите в семейството; овластяване на 

родителите и превръщането им в активен фактор, вместо в пасивни консуматори на 

„експертни решения” по отношение на собственото им дете; привличане на детето в 

консултативния процес на един по-късен етап, когато родителите вече са готови за 

това, вместо в самото начало, когато те са все още много объркани как да постъпват и 

да реагират на проблемите с детето си.  

2. Структурата на семействата, в които има дете, употребяващо психоактивни 

вещества, е променена. Налице са дисфункционални модели на взаимодействие между 

децата и родителите от една страна и между двамата родители от друга. Ако 

социално-педагогическите интервенции бъдат насочени към оптимизиране на 
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семейните правила, взаимодействията между семейните членове, възстановяване на 

оптималната семейна структура, се постигат благоприятни промени както за 

детето, така и за цялата семейна система.  

Предимството на този подход е в това, че обхваща цялата система от взаимодействия – 

от една страна взаимоотношенията родители/дете, а от друга – взаимоотношенията 

между самите родители. И акцентира не върху индивидуалните характеристики на 

всеки от семейните членове, а на взаимодействието между тях като части от семейната 

система, което се определя от правилата и структурата на системата, а не от отделните 

участници в нея. Подобно разбиране и прилагането му в практиката отново ни води към 

това, реално да избегнем стигматизирането на определен член на семейството, както 

реализираме работа, водеща до качествена промяна в системата. Това е изключително 

мощен ресурс и за професионалистите, и за тези, с които те работят; при него не се 

цели единствено поведенческа промяна, която бързо може да бъде заменена с ново 

проблемно поведение, а реорганизация в цялостния контекст, където е възникнал 

симптомът.  

 

Основни приноси на дисертационния труд. 

По отношение на теорията 

- Задълбочено изясняване на същността на проблема за употребата на  психоактивни 

вещества от деца: етапи на формиране на зависимостта; индикативна превенция; 

индикатори за избор на подходяща превантивна  стратегия; рискови и протективни 

фактори.  

- Обширен анализ на литература, която изяснява принципите на системния подход и го 

утвърждава като един от водещите обяснителни модели към човешкото поведение и 

психичното здраве като цяло.  

- Представяне на изследване, което описва характеристиките на семейства със 

сериозна дисфункция, семейства със средна степен на функционалност и семейства със 
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здравословна функционалност, които обуславят и нивото на функциониране на децата 

и потребността от специфични интервенции в семейството.  

- Очертани са основните характеристики на семействата с оптимална степен на здраве, 

както и разликите между „адекватни“ и „оптимални“ семейства – семейни  

взаимоотношения, комуникация, отвореност, доверие, контрол, коалиции, родителско-

детска йерархия, които имат отражение върху причините за употреба на психоактивни 

вещества сред децата и юношите, както и върху вида и резултата от прилаганата 

интервенция. 

По отношение на практиката  

- Приложена е изследователска методика, която отговаря на изискванията за 

разработване и прилагане на инструменти (въпросници, анкети) за себеоценка.   

- Емпиричните резултати са валидизирани, чрез подходяща статистическа обработка. 

- Описана и анализирана е методика за групова работа с родители, основаваща се на  

водещата идея за развиване на умения в родителите, които са необходими за справяне с 

употребата на ПАВ от детето им.             

- Проведено е емпирично изследване, което разглежда и интерпретира употребата на 

психоактивни вещества при децата като функция на контекста, в който се развива 

проблемното поведение; 

- Направена е връзка между конкретен практически проблем с три области на научното 

познание, които би трябвало все повече да се доближават и съвместно да използват 

опита си – психотерапията,  консултирането и педагогиката.  

- Систематизиране на важни обобщения и препоръки, изведени директно от 

практиката със семейства, в които има дете, употребяващо ПАВ.   
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