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ABSTRACT: The foster care system in Bulgaria and the world will be reviewed
in 1988, with a view and changing social conditions. This form of care for
children is increasingly seen more as a complement, not a substitute for the
relationship with the biological parents. One of the fundamental principles of
foster care, the foster parents caring for children in their own home, they do
not have custody and between them and the child does not arise legal
relationship of adoption. Upon arrival the basic principle is to meet the needs of
the child and not satisfying the wishes of the host family. When it becomes a
foster family underwent several amendments, knowledge (among professional
selection and support) would allow to avoid a number of further difficulties
related to its functioning as a system. All these changes and problems are
discussed in detail in this paper.
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Системата за приемна грижа както в България, така и в световен мащаб се
преразглежда през 1988 г., с оглед и променящите се социални условия. Вместо
терминът приемен родител, все по-често се употребява лице, което полага
приемнпроблемна ситуацияа грижа, което отразява ―относително новата тенденция за
поставяне на ударението върху поддържането на връзките с биологичните родители
като значима цел на приемната грижа. Тази форма на грижа за деца се разглежда във
все по-голяма степен като допълнение, а не като заместител на отношенията с
биологичните родители [5, с.32].
Разграничението е продиктувано от битуващото схващане, че наличието на
повтарящото се ―родител‖ (както и при ―дневна майка‖, ―SOS майка‖), би довело до
объркване у детето и изграждането на представи за ―две семейства‖, до подмяна на
истината за ―единственото семейство‖. Отглеждането на дете в приемно семейство
обаче предлага избор на ролеви модели и то разбира, че е напълно нормално да има
двама души, които да се грижат за него, които могат да му ―предложат грижи, които
полагат заедно, но понякога по различни начини‖ [5, с.ЗЗ].
По отношение на професионалното родителство [31, c.l] Foster се дефинира като
— 1.Да допринасяш за растежа или развитието на; подкрепям; окуражавам
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(насърчавам). 2. Да отглеждаш и възпитаваш като приемно дете. 3.Да се грижа за или
прехрана. 4.Питая. 5.Човек, който се грижи. 6.Препитание.
Още в тези определения са заложени същността, но и противоречията в приемната
грижа - от една страна - отглеждане на дете като свое, а от друга - грижа за чуждо дете,
подкрепа.
Конвенцията за правата на детето на ООН подрежда йерархично местата за
отглеждане на деца - на първо място биологичното семейство, следвано от приемната
грижа и осиновяването, и едва на последно място — институцията. Член 20 гласи [14]:
―1.Дете, което е лишено временно или постоянно от неговата семейна среда или на
което с оглед на неговите висши интереси не може да бъде разрешено да остане в тази
среда, има право на специална закрила и помощ, оказвана от държавата. 2.Държавите страни по конвенцията, в съответствие със своето национално законодателство
осигуряват алтернативни грижи за това дете. 3.Тези грижи могат да включват наред с
другото даване за отглеждане, Кафала по ислямското право, осиновяване или ако е
необходимо, настаняване в подходящо детско заведение. Когато се разглеждат
възможните решения на тези проблеми, съответно внимание трябва да бъде обърнато
на осигуряване на приемственост при отглеждане на детето, както и на етническите,
религиозните, културните и езиковите особености на средата, от която то произхожда‖.
Приемното родителство е алтернатива на настойничеството и попечителството,
при която ―отглеждането и възпитанието на отделното дете се разглежда като
професионална дейност с ясно изразени педагогически аспекти. Приемният родител
получава не само социална легитимност и гаранции, но има и непосредствена
юридическа отговорност за живота и развитието на детето за договореното време [19,
с.58].
Един от основните принципи на приемната грижа е, че приемните родители
полагат грижи за децата в собствения си дом, като те не притежават родителските права
и между тях и детето не възникват правните отношения на осиновяването. При
настаняването основният принцип е посрещане нуждите на детето, а не
удовлетворяване желанията на приемното семейство. При трансформирането си в
приемно, семейството претърпява редица изменения, чието познаване (наред с
професионален подбор и подкрепа) би позволило да се избегнат редица по нататъшни
трудности свързани с функционирането му като система.
В различните страни съществуват различни видове приемна грижа. Но биха
могли да се обособят по времеви признак на краткосрочна и дългосрочна, а по участие
в реализирането - на формална и неформална.
Формална приемна грижа - Въз основата на резултати от изследване, проведено в
21 държави, Колтън и Уйлямс предлагат следната широка дефиниция [5, с.52]: ―грижа
за дете, определяно по различен начин в отделните държави, полагана временно или
постоянно в дома на полагащите я конкретно определени лица, които имат или не
родствена връзка с детето, живеещо в дома на посочените лица на правно основание
или без такова основание и осъществявана с посредничеството на орган с признати
правомощия‖. При нея са налице правни отношения между приемните родители от
една страна и държавата (или неправителствена организация) от друга.
Неформална приемна грижа (community fostering) - тя може да се представи чрез
концентрични кръгове, като ―биологичните семейства са обхванати от разширените
семейства, които на свой ред са обхванати от съседските мрежи или от мрежи в
рамките на касти, религиозни общности или класи. Тези настанявания са
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нерегистрирани, без възможност за статистически данни, процедури за оценяване и
контрол. Според Колтън и Уйлямс [5, с. 49], ―съдържанието на термина ―приемна
грижа‖ в ежедневната му употреба без съмнение ще продължи и за в бъдеще (както и
до сега) да включва неформалните настанявания, но специалистите, работещи в тази
област, се интересуват единствено от настаняванията, осъществени в рамките на
някаква система‖ .
Един друг вид грижа, за която е налице спор дали да се нарече приемна е
грижата, реализирана от близки и роднини (relative care, kinship care). При всички
случаи тя е стъпка към възприемането на неформалната приемна грижа и дори
преминаване към реализиране на формална. Пастор и Барбел извеждат следните
предимства и недостатъци на тази грижа [5, с.47]: ―Предимствата включват
възможността детето да получава грижа в собственото си семейство, свеждане до
минимум на травмата, свързана с разделянето от семейството и настаняването на детето
в дома на непознати хора, съхраняване на културната идентичност и документирано помалък риск от неуспех на настаняването в сравнение с децата, настанени при приемни
семейства. Сред недостатъците можем да споменем: по-ниско ниво на закрила от
злоупотреба от страна на лицата, полагащи приемната грижа, по-дълги периоди на
приемната грижа и по-слаба подкрепа за приемното семейство от страна на социалните
работници‖.
По време на настаняването на детето в приемно семейство, приемните родители
поемат отговорността както за опазване живота и здравето му, така и за неговото
възпитание. Те не могат да вземат еднолично решения, свързани с бъдещето на детето
или да променят решения, които са били съгласувани с човека (хората), носещ
родителската отговорност и специалистите, супервизиращи детето и приемното
семейство.
Приемната грижа е партньорство между детето, биологичните родители,
приемните родители и социалната служба, които си сътрудничат, водени от нуждите и
най-добрия интерес на детето.
След анализ на научните източници, могат да се обособят следните четири
основни етапи за реализиране на приемната грижа, обвързани с конкретни дейности.
Първи етап: Подбор на кандидатите за приемни семейства.
Втори етап: Подготовка и обучение на потенциалните кандидати.
Трети етап: Процес на настаняване на дете във вече одобреното приемно
семейство.
Четвърти етап: Контрол, консултации и супервизия от страна на социалната
служба.
Целият процес на подбор, оценяване, одобряване и обучение на приемни
семейства е насочен към осигуряване на безопасна и качествена грижа за децата, която
ще им даде възможност за придобиване на умения за самостоятелен живот и по-добра
социална интеграция. Когато детето има биологични родители или роднини, се
определя и режима на посещения при тях, както и кой е отговорен да води детето при
родителите (приемният родител или съответният социален работник). Тези посещения
се разрешават само ако са в интерес на детето и по някакъв начин не го застрашават.
Т. Раванова обобщава [21, с.7]: ―Световната практика е наложила модел, при
който социалната служба е задължена да се погрижи за благополучието на детето,
което не може или не трябва да живее с родителите си, чрез т.нар. система от
62

ISSN 2367-5721

SocioBrains
INTERNATIONAL SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL
WWW.SOCIOBRAINS.COM

ISSUE 12, AUGUST 2015

PUBLISHER:
“SMART IDEAS – WISE DECISIONS” Ltd., BULGARIA
GEORGI DUBOV 60 - 91

алтернативни детски грижи. В тази система са включени възможности, при които
грижата за детето да се поеме извън биологичното му семейство, но в среда
максимално близка до семейната. Според тази особеност и с оглед индивидуалната
оценка на всеки случай, се избира най-добрата възможност за детето, която найпълноценно ще задоволи нуждите му и ще запази културната, религиозна, социална
идентичност и произход‖. Според нея [21, с.12], ―като цяло този вариант е
икономически по-изгоден дългосрочно, но в съвременните условия на това все още се
гледа малко скептично, въпреки че световният опит е доказал добрите резултати от
него‖.
Проучените научни източници навеждат към формулиране на редица позитивни
характеристики на приемната грижа, измежду които по-важните са:
1. отглеждане и възпитание в семейна среда и формиране на модел на поведение;
2. грижата не е анонимна - конкретни приемни родители отглеждат дете и носят
отговорност за това;
3. възможност за подпомагане на биологичните родители и осъществяване на
контакт с тях, ако това е в интерес на детето;
4. индивидуален подход;
5. осигуряване на привързаност и изграждане на връзка със значим възрастен;
6. запазване на изградени взаимоотношения с роднини и приятели на детето;
7. осигуряване на активна и адекватна социализация на детето;
8. временно извеждане на детето извън семейството при криза;
9. настаняване на тинейджъри;
10. съобразяване с етническата, езиковата и религиозна принадлежност на детето;
11. възможност за създаване у детето на самостоятелност - плавен преход от
външен към вътрешен локус на контрол;
12. детето може да изчаква осиновяване, без да бъде настанявано в специализирана
институция.
С. Нунев [19, с.59-60] определя следните аспекти на приемното семейство по
отношение на постигане и гарантиране благосъстоянието на детето: ―устойчиво,
индивидуално и социално ориентирано и емоционално наситено взаимодействие на
детето, както с братя и сестри, така и със значими възрастни хора — родители,
роднини, близки на семейството; значителен обхват на социалните връзки и
взаимодействия с по- широкото социално обкръжение, който е съчетан с разнообразна
и когнитивно богата среда и живот; създаване на условия за проява на индивидуална
активност на детето и получаване на обратна връзка и подкрепа както от
непосредствената, така и от по-широката социална среда‖.
Но в същите тези източници могат да се откроят и негативни характеристики на
приемната грижа, които се свеждат до: акцентът е върху ―проблемни деца‖, а не върху
―проблемни родители‖; изграждане на зависимост на децата по отношение на
приемните родители и възможност за манипулация с цел осиновяване; ако приемното
семейство е с по-висок социален и икономически статус от биологичното, би се
затруднил процесът на реадаптация; отсъствие на постоянен контрол върху работата на
приемните родители и възможност за злоупотреба с детето от тяхна страна;
възможност за формализиране на грижата и превес на материалната страна
(заплащането) като мотив; преживяване от детето на раздялата с приемните родители
като още едно отхвърляне.
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Адаптирането на детето в приемното семейство също е свързано с няколко
проблемни полета: особености в развитието, както на родните деца, така и на детето
(децата), настанено (настанени) в приемното семейство, и осигуряване на тяхното
емоционално и личностно благополучие; ролеви нагласи и очаквания на подсистемите
в приемното семейство; социален опит, ниво на социална компетентност на
настаненото дете и особености на идентификацията му с приемното семейство;
специфика на взаимодействието и интер-персоналните подсистеми в семейството:
настанено дете — приемни родители‖ и настанени деца - деца на приемните родители;
условия и фактори, пораждащи неувереност и ―комплекс‖ за вина у приемните
родители, и динамика, етапност на приемната грижа и кризи, възникващи в живота на
приемното семейство; динамика на процеса на интегриране на детето в приемното
семейство, когато планираната продължителност на грижата е по- голяма и изисква
значително пренастройване и промени в комуникативен, социално-перцептивен и
ролеви план; право на детето да напуска семейството и право на родителите да се
разделят с приетото дете при възникване на определени ситуации; специфика на
съпружеските отношения в приемното семейство и влиянието им върху качеството на
приемната грижа.
Основният принцип при решаването на проблемите е свързан с необходимостта
грижата да отговаря и да бъде приспособена към потребностите на конкретното дете, а
не детето да бъде приспособявано към грижата. От друга страна, настаняването на дете
в приемно семейство не е панацея - ―изисква се предпазливост, натрупване на опит,
подготвени специалисти и системно сътрудничество между всички служби, които имат
отношение към решаване съдбата на едно дете в риск. Несполучливата среща между
дете и приемно семейство, може да предизвика психопатологични отклонения у детето,
каквито провокира и лошата институция‖ [25, с.104].
При оценката на конкретното приемно семейство е необходимо [24, с.24-25]: да
се разкрие структурата на семейството, както по отношение на неговия състав и
численост, така и на системата от социални роли, които го изграждат; да бъде отчетен
начинът, по който то реализира своите функции; да бъдат анализирани социалните
отношения, характерни за семейството; да бъде проучена фазата в развитието на
семейството.
Бъдещото приемно семейство трябва да притежава необходимия потенциал
(личностен и общосемеен) и компетентност, за да [19, с.70]: осъществи
преструктурирането си мотивирано и без съществени сътресения в психологически и
социален план да премине към новия етап от своя жизнен цикъл; запази своята цялост и
относително устойчиво функциониране при изпълнението на новата цел и задачи,
основавайки се на своята идеология (норми, правила, очаквания, концепции, ценности,
традиции и ритуали); използва целесъобразно формите, средствата, методите и
подходите за семейно възпитание и социализация, формирайки свой собствен стил;
поддържа и развива вътрешните и външните канали за комуникация, за да постигне повисоко ниво на откритост, яснота на посланията, доверие, съгласуваност, координация
и пълноценно взаимодействие със значими системи от околната социална среда;
използва функционалната специфика на ролевата структура по адекватен начин в
условията на трансформираната система; създава микроклимат, благоприятстващ
емоционалната идентификация на приетото дете със семейството; идентифицира
своевременно и да решава с подходящи средства и методи възникващите трудности и
проблеми във всекидневния живот, да познава и използва целесъобразно видовете и
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формите на контрол на поведението на членовете и подсистемите, т.е. да изгради
нормативна система, осигуряваща благополучието и развитието в индивидуален и
общосемеен план; съчетава по конструктивен начин стремежа за запазване на
равновесието с този за развитие и преход към по-високо равнище на функциониране,
като използва компетентно не само собствените ресурси, но и тези на различни
помагащи системи в ситуации на нормативни и ненормативни кризи‖.
Грижата за деца е дългосрочна инвестиция. Основен е въпросът за
самопознанието и развитието (личностно и професионално) на приемните родители.
Друга страна на същността на приемната грижа е произтича (и е свързана) от
обобщението на изводи, направени след анализ на състоянието на приемната грижа в
САЩ [23, с. 173]: ―най-благоприятна среда за психическото и социално развитие на
детето е семейството. Ако няма възможност детето да живее в такава среда, то
естествено, държавата е длъжна да поеме грижата за него, като се стреми, доколкото
това е възможно, да създаде условия, максимално близки до семейните. Изследванията
убедително показват, че децата живеещи в приемна среда се развиват много по-добре
от своите връстници в институции от интернатен тип. Приемната грижа е само един от
елементите на системата за социална работа с деца и семейства. Не е възможно да се
изгради ефективно работеща приемна грижа, ако не е изградена цялата мрежа от
институции и услуги за подпомагане на семейството‖.
Приемната грижа е подходяща за временно извеждане на детето извън
семейството поради [29, с.41]: продължително заболяване на родителите; развод или
смърт в семейството; алкохолна или наркотична зависимост на един от родителите;
физическо, психическо или сексуално малтретиране на детето; изоставяне.
Един от основните моменти в подбора на приемни семейства е изясняването на
тяхната мотивация (желание), тъй като тя има решаващо значение за развитието на
взаимоотношенията между бъдещите приемни родители и детето. Не винаги мотивите
на желаещите да станат приемни родители са ясно осъзнати от тях самите.
Като основни и най-често срещани сред бъдещите приемни семейства са
следните мотиви [30, с.78]: любов към децата; чувство на съжаление към децата в
социалните домове и желание да им се помогне; невъзможност за създаване и
отглеждане на собствени деца и нежелание да се изчаква продължително време,
необходимо за осиновяването на дете; нерешителност и колебание относно
осиновяването; смърт на собственото дете и търсене на изход от тази трагична
ситуация с приемно дете; собственото дете се чувства самотно и се нуждае от другар за
игра; напреднала възраст на приемните родители и нужда от човешко същество, което
ще изпълнява функцията на помощник; наличието на личен опит с деца от социалните
домове; лоши отношения между партньорите, които могат да се подобрят само с
наличието на дете; подобряване на семейния бюджет чрез сумата, която ще бъде
изплащана за отглеждане на приемното дете.
Но съществуват и други причини, които подтикват хората да стават приемни
родители [20, с.32]: имат какво да дадат на другите; наясно са с нуждата от такава
дейност и искат да бъдат полезни на обществото; идентификация с децата в риск,
преживян подобен опит в детството.
Решението на кандидатите да станат приемни родители често е свързано със
семейния статус и е породено от желанието им за задоволяване на някакви техни лични
нужди и липси, които в някои случаи могат да попречат на нормалното развитие на
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детето в семейството. Ирмела Виман в книгата си ―Съветник за приемните деца - опит,
помощ и перспективи‖ [33, 80-90] разкрива мотивите на кандидатите според техния
семеен статус:
Често мотивът на семейства с едно дете, които се кандидатират за приемни,
произтича от желанието чрез детето да облекчат и разнообразят ежедневието на
собственото си дете, да му осигурят другар в игрите или да го направят по-разумно и
отговорно.
Приемното дете ще има винаги един различен статус, една различна роля в
семейството със собствени деца. То знае, че за разлика от биологичните деца на
приемното семейство, не е ―истинско‖. Често приемното дете, сравнявайки се с
биологичните деца на приемните си родители, се чувства непълноценен негов член. То
се нуждае от много подкрепа, такт и търпение, за да възприеме новия си статус и
успешно да се адаптира към новото си семейство. Тези семейства не винаги са наясно с
факта, че приемното дете може и да не пожелае да играе с тяхното, че конфликтите и
ревността могат да преобладават във взаимоотношенията им. Затова мотивацията, че
биологичните деца на семейството трябва да имат братче или сестриче, не е
достатъчна. Само когато родителите, независимо от своите деца, са стигнали до
решението да приемат още едно дете с неговата трудна съдба, защото имат достатъчно
сили и енергия да му помогнат, само тогава това може да бъде основателна причина.
Семейства, които не могат поради различни причини да имат собствени деца,
желаят в повечето случаи да осиновят дете. Основният мотив при тези родители е
създаването на пълноценно семейство, но тъй като децата, подходящи за осиновяване,
са малко и процедурата по осиновяване е твърде сложна и бавна, тези семейства
решават да станат приемни родители. Приемното дете обаче има по-различен статус в
сравнение с осиновеното дете. Много от кандидат-осиновителите, които се грижат за
приемно дете, не са удовлетворени от тази ситуация, тъй като приемното дете има
биологични родители, които не желаят да се откажат от родителските права.
Семейните двойки, които не могат да имат деца, са добра алтернатива за деца,
при които връщането при биологичните родители е малко вероятно или невъзможно.
Практиката показва, че бившите кандидат-осиновители се превръщат в една силна
конкуренция на биологичните родители. До осиновяване се стига в редки случаи,
когато биологичните родители признаят, че детето трябва да израсне при тези
родители, към които то самото е привързано.
Някои семейства, чиито отношения са в криза също размишляват върху
желанието си да започнат да се грижат за приемно дете. Мотивите за това могат да
бъдат няколко: всеки от партньорите с течение на времето живее свой собствен живот и
търсят в приемното дете един общ ангажимент, който отново да ги сближи; бащата е
прекалено ангажиран служебно, вследствие на което майката страда от липса (с
психично измерение - доп.мое.) и желае да запълни тази празнина чрез едно ново дете.
Ако мотивацията на семейството, желаещо да стане приемно, е да подобри своята
ситуация чрез обгрижването на приемно дете, то много вероятно е да се стигне до
разочарование. В случай, че има някаква празнина в семейните отношения, приемното
дете не е този фактор, който ще внесе хармония и баланс, а напротив - ще увеличи
проблемите и недоразуменията
Самотни майки отглеждат сами своето собствено дете/деца най- често поради
развод или някаква друга причина, довела до разделянето на двама партньори.
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Причината за желанието на самотните майки да се грижат за приемно дете е най-често
мотива за преодоляване на емоционалната зависимост между майката и биологичното
дете. Зад това се крие копнежът за създаване на пълноценно семейство чрез отглеждане
на второ дете.
Самотните майки изпадат често в отчаяние, поради многобройните грижи, които
приемното дете носи със себе си. Обикновено зависимостта между майката и
биологичното дете не отслабва, а напротив - те се обвързват още по-силно, стават
―партньори‖, а приемното дете получава ролята на ―бебето‖ в семейството. Често
приемното дете ревнува, превръща се в проблемното дете на семейството, а
биологичното в по-разумното, в помощника на майката.
Има много кандидати за приемни родители в напреднала възраст, чиито
собствени деца са вече пораснали, но те все още не желаят да се откажат от
родителската си функция. Те често пъти изтъкват като предимство натрупаните умения
и знания в отглеждането и възпитанието на децата им. Опитът в областта на приемната
грижа сочи, че тези приемни родители могат да бъдат най-пълноценни в обгрижването
на приемно дете за по-кратък период, когато има предпоставки за връщане в
семейството му и когато предстоят редовни контакти с биологичните родители.
Проблемни ситуации са възможни тогава, когато приемното семейство в
напреднала възраст желае да вземе малко дете за продължително време, което няма
перспектива да се върне при родителите си. Дългосрочните приемни семейства се
нуждаят от енергия и сили за детето, докато порасне.
Мотивите на приемните родители в напреднала възраст, са свързани с желанието
(осъзнато или неосъзнато) да се върнат още веднъж във времето, когато собствените им
деца са били малки и в грижата си за тях са се чувствали полезни, ангажирани
реализирани.
Срещат се и многодетни семейства, които желаят да се грижат и за приемни деца.
Тези хора изпитват нужда да раздават своята помощ на околните. Освен че имат много
деца, те в повечето случаи се грижат за своите възрастни родители, отглеждат различни
домашни животни и са винаги там, където другите имат нужда от тях. Не е изключено
да бъдат ангажирани с разнообразна обществена дейност. Те имат изключително
напрегнато ежедневие, но същевременно се чувстват достатъчно силни да се грижат за
още едно дете. Тези семейства не познават своите собствени граници и раздавайки се
на околните, те се изчерпват без самите те да забелязват това. Децата също не
получават необходимото внимание и грижа, тъй като родителите им трябва да
изпълняват и останалите си ангажименти. Децата в многодетните семейства изграждат
помежду си близки взаимоотношения и се привързват силно едно към друго.
Някои семейства, чието дете е починало искат да вземат приемно дете, за да се
справят по-лесно със загубата на собственото си дете. Но това е тежка задача за новото
дете. То няма да стане никога такова, каквото е било починалото дете и няма да може
да утеши новите си родители от загубата. Самото приемно дете носи вътре в себе си
достатъчно тъга и болка. Родители, които са загубили дете, се нуждаят от много време
за своята скръб, за да я приемат и чак тогава да се обърнат към приемната грижа [33,
с.80-90].
Мотивите за отглеждане на приемно дете пораждат определени представи и
очаквания у кандидатите. Тези очаквания в повечето случаи са идеализирани и са
резултат както на конкретната ситуация, в която се намира семейството, така и на
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житейската история на приемните родители - как самите те са били възпитавани, какви
отношения и навици са съществували в техните собствени семейства.
По време на разговорите, свързани с мотивацията и очакванията на бъдещите
приемни родители, на кандидатите за приемни родители се разяснява, че детето не е
средство за забавление и че тяхната основна задача е да му помогнат при
преработването на старите негативни преживявания, да създадат у него умения за
изграждане на нови ценности и междуличностни отношения. Личността на детето би
трябвало да бъде приемана в неговата цялост и да бъде допълнително доразвивана в
положителна насока. Приемното дете идва често от една друга среда, в която са били
валидни съвсем различни правила. В тези случаи на приемните родители може да
помогне най-вече познаването на предисторията на приемното дете, за да разберат и
приемат неговите необясними в началото постъпки.
Друг съществен момент от предварителните разговори е необходимостта,
приемните родители да помислят за своето социално обкръжение (роднини, близки,
колеги, съседи) и какви възможни реакции предвиждат те при настаняването на
приемно дете. Отговорността за една възможна отрицателна реакция на околните не
трябва да бъде прехвърлена върху детето като причина за това [30, с. 65,66].
Решението за реализиране на приемна грижа е следствие от редица
взаимосвързани мотиви (съзнавани и несъзнавани). Позитивните отношения между
съпрузите в приемното семейство, между биологичното и приемното дете и между
приемното семейство и социалното обкръжение е това, което би поддържало (и
развивало) желанието на приемните родители да бъдат такива, да приемат себе си за
успешни, да се чувстват удовлетворени.
По-напред вече се изясни ролята на отношенията между родителите за развитието
на детето - само хората, които са добри партньори в семейството, могат да бъдат добри
родители. Децата винаги забелязват, дали между възрастните има разбирателство или в
отношенията им съществува напрежение. Във всяка връзка с течение на времето има
моменти на разочарования.
За приемното семейство е много важно партньорите да имат стабилни
отношения, всеки от партньорите да има своя сфера на автономност, да могат да
преодоляват различни по своята същност конфликтни ситуации и да не очакват от
другия да задоволява всичките му потребности. Връзката между тях е задоволителна
тогава, когато са в състояние да предоставят един на друг близост и уважение, но също
и да зачитат взаимно личните си граници и различията [33, с.184].
С настаняването на приемно дете в семейството се променят всички
взаимоотношения. Между бащата и майката, както и между децата настъпват
неизбежни промени, за да може приемното дете да намери своето място между тях.
Решаващ момент за развитието на детето е дали възрастните държат на мнението на
другия в разрешаването на проблемни ситуации.
Един от най-често срещаните конфликти между двамата родители е поставяне на
граници спрямо децата. Повечето майки трудно отказват на децата си, нямат строги
изисквания за поддържането към определени правила от съвместното съжителство и
много често отстъпват от позициите си. Но децата имат нужда от поставянето на
определени граници. Те не вредят на развитието на детето в случай, че то не ги свързва
с чести наказания [33, с.182].
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При възникването на проблемни ситуации между двамата родители, децата често
образуват своеобразна коалиция с единия от тях и му помагат в конфликтите. Това
обаче не прави децата щастливи, защото солидарността с единия родител им отнема
възможността да се сближат с другия. Приемните деца (и не само) също поради това, че
досегашното им развитие е преминавало хаотично, са тези, които се нуждаят от
единодействие във възпитанието от страна на двамата родители. Това дава на детето
чувство за сигурност и спокойствие.
Много често в случаите, когато кандидат приемните родители имат едно
собствено дете и искат да отглеждат приемно, смятат че, чрез приемното дете ще
подпомогнат и разнообразят ежедневието на собственото си дете, ще му осигурят
другар в игрите или ще го направят по-разумно. Когато обстоятелствата в семейството
са подобни, най- често се случва следното: Преди приемното дете да дойде в
семейството, биологичните деца го очакват с нетърпение и дори понякога те самите
инициират такова решение. Но още от първоначалната фаза на привикване, когато
всички обръщат по-голямо внимание на новия член от семейството, те започват да се
чувстват изоставени. Приемното дете изисква много внимание и грижи и кара
биологичното дете да постави под въпрос своята собствена позиция в рамките на
семейството [26, с.4].
При наличието на собствени деца в приемното семейство, ―чуждото дете‖ става
чувствително към своя особен статус. Биологичните деца също стоят пред тежката
задача ―да разделят‖ родителите си с новото дете.
С идването на приемното дете ролите на отделните членове на семейството
изведнъж се променят. Собствените деца трябва да направят място в семейството на
новото дете. То има начин на поведение, който е непознат на приемните родители.
Променя нормите на поведение и навиците на всички останали, върши неща, които
биологичните деца никога не биха се осмелили да направят преди. Но не само
приемното дете трябва да вложи много усилия, за да се запознае и да свикне с новите
правила в семейството - биологичните деца също изпадат в хаотична ситуация, губят за
известно време ориентацията си и започват да се конфронтират с други възможности и
реалности.
Повечето приемни родители се отчайват, защото след първоначалното
въодушевление, собствените им деца започват да ревнуват. Освен това те развиват и
нови начини на поведение. Много от биологичните деца се чувстват по отношение на
приемното дете победени. Не само приемното дете сравнява себе си с биологичното, но
и обратното - биологичното дете също прави паралели с приемното като разширява по
този начин досегашните си норми и начини на поведение. Това води родителите до
объркване и те често пропускат нуждата на собствените си деца от разбиране и
внимание [33, с.176].
След разбирането на този факт, за някои приемни семейства е тежко да понесат, че
са принудили собствените си деца да израснат в такива условия и започват да изпитват
чувство на вина. Възможна е и обратната реакция — да изпитват чувство на вина по
отношение на приемното дете, в случай че бъде отхвърлено от собствените им деца.
Различният статус на децата — приемни и биологични — неизбежно рефлектира
на отношенията в семейството. Ако приемните деца в семейството са повече от едно, то
тогава положението им на ―непълноценни деца‖ се облекчава, защото се
идентифицират взаимно в необикновената си ситуация и си помагат едно на друго.
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Децата не се чувстват единствени, след като има и други като тях, които имат родители
някъде, но не могат да живеят при тях.
Приемните деца усещат доброто разбирателство между родителите и
собствените им деца. Това сравнение предизвиква ревност, която от своя страна може
да се превърне в причина за агресия. Тази агресия те насочват обикновено към
биологичните деца. Към това се прибавя и срамът от собствените родители, които не са
в състояние да им осигурят истинска семейна среда. Агресията може да се насочи и към
приемните родители, които частично могат да им помогнат да преодолеят нелекото
положение. Характерно е и това, че много често в очите на децата приемните родители
са по-добри (и се справят по-добре) от собствените им родители и това също е причина
да изпитват раздразнение.
В такива ситуации приемните родители трябва да вдъхват увереност в приемните
си деца, че въпреки техния различен статус, те имат редица положителни качества, с
които могат да се гордеят. Успокоението за приемните деца трябва да се търси в
помощта за приемане на действителността и сериозно отношение към чувствата им [33,
с.178].
Всяко усилие от страна на приемните родители за уеднаквяване на децата ще
доведе до отрицателни резултати. При подобно поведение децата се чувстват
измамени. Ако бъдат наказвани, защото имат съперническо поведение или приемните
родители се опитват да ги третират ―справедливо‖, в рамките на семейството не би
могло да се създадат нормални отношения. Децата не се чувстват разбрани. Найдобрата помощ е всяко отделно дете да бъде поощрявано да развива собствената си
индивидуалност [пак там].
Сложните отношения между децата се отразяват и в игрите им, които могат да
станат конфликтни. Това е повод много често приемните родители да си задават
въпроси по отношение на баланса между дистанцираност и близост. Много приемни
семейства [26, с.4] ―са отчаяни, защото не са в състояние да изпитат същите чувства
към новото дете, каквито имат към своето собствено. В най-лошия случай те изпитват
две екстремни състояния: близост и доверие към собственото дете и дистанция към
приемното‖. Някои родители започват да съжаляват собственото си дете и да се
разкайват за това, което му причиняват с настаняването на друго дете. Те [33, с.180]
―взимат страната на биологичното си дете и искат да го защитят. В подобни случаи
приемното дете се чувства безпомощно да разруши този своеобразен съюз, което води
до невъзможността да се чувства пълноценна част от семейството‖.
Приемните родители със собствени деца би трябвало да гласуват повече доверие
на новото дете и да вярват, че то ще успее да се справи с тежката ситуация.
На приемните родители им се налага да разрешават проблеми, свързани с
различни ситуации не само в семейството си, но и извън него. Те често се чувстват
изоставени от своите роднини и близки. Социалното обкръжение не разбира често
емоционалните им грижи и проблеми с приемните деца.
Позицията на роднините и съседите към ―детето на чужди родители‖ се отразява
и оказва влияние върху климата в приемното семейство. Приемните родители се
чувстват под наблюдение, поради намесата на другите в отношенията им. Фактът, че
приемното семейство не е истинското семейство на детето дава повод на много хора от
обкръжението им да се чувстват компетентни и отговорни. Конструктивната помощ и
солидарност остават често на заден план.
70

ISSN 2367-5721

SocioBrains
INTERNATIONAL SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL
WWW.SOCIOBRAINS.COM

ISSUE 12, AUGUST 2015

PUBLISHER:
“SMART IDEAS – WISE DECISIONS” Ltd., BULGARIA
GEORGI DUBOV 60 - 91

Разгледаните фактори, влияещи върху мотивацията на приемните родители за
реализирането на приемна грижа се отразяват пряко и върху отношенията им с
биологичните родители, границите на емоционалната обвързаност с детето, като
използват (или отхвърлят) мрежата за подкрепа в общността и сътрудничеството със
социалните работници.
Мейуърд и Уайдмън пишат [32, с.35] ―когато детето бъде дадено за (приемна)
грижа, то се сдобива с две семейства. Поради това, с оглед благополучието на детето е
важно естественото семейство и приемното семейство да формират една екологична
система, да се отнасят помежду си с взаимно уважение и да си сътрудничат доколкото е
възможно‖. Социалните служби следва да запазят културната и религиозна
идентичност на децата при избора на приемно семейство за тях и да поддържат
отношенията между приемните и биологични родители в тази посока.
Дълго време в практиката е било прието биологичните родители да бъдат
изолирани, тъй като се е смятало, че контактите с тях се отразяват негативно на
приемното дете. Вече е доказан фактът, че техният потенциал може да се използва.
Сътрудничеството между приемното семейство и биологичните родители е
необходимо условие за ефективната реализация на приемната грижа, чиято цел е
завръщането на детето в биологичното семейство. Честотата и условията на контактите
са в зависимост от потребностите на детето и неговия най-добър интерес. Дори когато
перспективата за оставане на детето в приемното семейство е изяснена и всички
условия са възприети от участващите страни, не всичко протича хармонично и без
усложнения. След посещенията на биологичните родители децата често пъти са
объркани и поради изразен страх от страна на биологичните родители, че приемните ще
им ―отнемат‖ детето, ще попречат да се съберат отново.
Съществуват редица ―нормални‖ поводи за конфликти между детето,
приемното семейство и биологичните родители. Израстването и развитието на
приемните деца е съпровождано от редица болезнени моменти - загуба на близки,
скръб, особен статус в приемното семейство, нестабилна идентичност. При
посещенията се сблъскват два различни свята. Децата усещат поражението на
родителите си, с което всъщност е свързано тяхното настаняване в приемното
семейство [33, с.203].
Биологичните родители и приемните родители имат различни права и
отговорности - планът за грижи и договорът при настаняването на детето уреждат
отношенията между биологични и приемни родители, за да се избегне смесване на
ролите и конфликти [3, с.20]. Прекъсването на всякакъв вид контакти между
биологичните родители и детето се препоръчват най вече в случаите, когато родителите
са упражнявали физическо, сексуално или психическо насилие над детето си.
Независимо от причината, децата винаги остават привързани и предизвикват страх у
приемните родители и чувство за заплаха от тяхна страна за приемното дете.
Приемният родител трябва да знае, че контактите между биологичните родители
и детето, особено когато то дълго време е живяло с тях преди да бъде настанено в
приемно семейство, са от важно значение за него, защото му помагат по-лесно да
преодолее раздялата с най-близките хора. Детето много по-лесно се доверява на новите
си приемни родители, ако старите му емоционални връзки бъдат поддържани чрез
контакти и посещения. Така детето само си дава реална преценка за бъдещата си
перспектива - ―ако те преминават в спокойна атмосфера, детето разбира и се успокоява,
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че биологичните му родители от една страна одобряват неговия начин на живот и
неговото чувство за принадлежност към приемното семейство, а от друга - не са
загубили интереса си към него и към неговото развитие. За доброто на детето е
приемните родители също да се научат да разбират и уважават биологичното
семейство‖ [27, с.5].
Би било грешка препоръката от страна на социалните служби посещенията през
първите няколко седмици или месеци да бъдат пропускани, за да се улесни адаптацията
на детето. Детето не може да забрави миналото си, а ―улесняването‖ означава забрана
за детето да скърби. За приемните родители (а и за възрастните) е трудно да дадат и да
понесат правото на детето да скърби. Друг довод за отлагането на контактите е че [33,
с.209] ―след посещенията детето се чувства дълбоко развълнувано - реакция, която е
израз на припомнената му болка от раздялата (или възродената надежда да го вземат
отново - доп.мое). Това обаче не би трябвало да бъде спестявано на детето. Контактите
с миналото му причиняват негативни емоции, но това е начинът, по който детето може
постепенно да ги преработи‖.
Най-често срещаните проблеми по време на контакти между детето,
биологичните родители и приемните родители са описани от Ирмела Виман в книгата
―Съветник на приемното дете‖ [33, с.215-222]. Децата не желаят да виждат своите
родители. Някои деца не желаят да виждат своите родители, защото се намират в
конфликт на лоялността. Детето усеща недоволството на приемното семейство, че то е
все още привързано към истинските си родители. Също така може да изпитва
неудобство и срам от факта, че чувства приемните си родители по-близки от
биологичните.
Други деца несъзнавано изпитват страх от скръбта, предизвикана от срещата им с
родителите им. Тяхната логика гласи следното: ―Ако не познавам повече тези хора, те
нямат да могат да ме нараняват‖. Част от децата плачат, вместо да се радват на
присъствието на родителите си. Това е знак, че те все още могат да изразяват скръбта
си и я използват като обвинение срещу близките си за това, че са ги изоставили. Всички
тези реакции изразяват стремежа на децата да превъзмогнат травмата, загубата и страха
от повторно изоставяне.
Заявявайки, че не искат да виждат повече биологичните си родители, децата се
опитват да обърнат своята слабост в сила. От позицията си на жертви те преминават в
позицията си на действащи лица като вземат властта и контрола върху ситуацията.
Казвайки ―не‖, те престават да се чувстват изоставени и победени. Сега те са тези,
които са изоставили родителите си.
Някои деца отказват контактите с родителите с цел наказание. Това поведение се
причислява към стратегията за предотвратяване на болката. Намерението на децата да
накажат родителите си често се придружава впоследствие от чувства за вина и
агресивните им намерения се обръщат срещу самите тях.
Биологичните родители не спазват уговорките за посещения. Причина за
неспазване на уговорките от страна на биологичните родители могат да бъдат протест
срещу регламентиране на тяхното право да виждат собствените деца.
Два са възможните варианта.
Първи вариант: Биологичните родители не идват в деня, определен за
посещения. Отсъствието на биологичните родители в деня за посещение може да се
обясни по няколко начина: ако перспективата на детето да се върне след известно
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време в семейството си, неявяването на майката може негласно да е насочено срещу
това решение; възможно е също биологичните родители трудно да понасят факта, че
друго семейство по- добре се грижи за детето им и изпитват срам от ситуацията, в
която се намират; по-добрият живот в приемното семейство ги кара да се чувстват
непълноценни и рефлектира върху чувството им за самоуважение; не могат да се
справят с критиката на приемното семейство или да се конфронтират с въпросите на
детето.
Втори вариант: Биологичните родители искат да видят детето си след дълги
години на раздяла. Срещата между детето и родителите след дълги години раздяла
трябва да бъде подготвена много внимателно. Желателно е преди самата среща да се
проведе разговор между социалния работник, приемните родители и биологичните
родители с цел взаимното преодоляване на страха и несигурността на възрастните. Едва
тогава родителите и детето могат да се срещнат. В интерес на детето е по време на
срещата да не бъде оставяно само с родителите си, а да бъде придружавано от
приемното семейство, към което е изградило доверие и от социалния работник, който
води случая. При едно добро обмисляне и планиране на такава среща, тя няма да
навреди на детето, а ще подейства по-скоро ―лечебно‖. Старият въпрос: ―Как изглеждат
родителите ми?‖ ще получи отговор, а в случай, че ги помни ще изясни допълнително
принадлежността си.
Практиката показва, че след такива срещи, децата се чувстват по- пълноценни,
преодоляват чувството си на изоставеното дете, възстановяват образите от своето
минало. Този контакт им дава възможност да си изградят собствен образ за родителите
и да разберат по-добре причините за настаняването им в приемно семейство. Децата,
които виждат отново родителите си след дълъг период от време, правят крачка напред в
изясняването на двойнствената си ситуация и много често се привързват още по-силно
към приемните си родители.
Определянето на границите на емоционалната обвързаност на приемните
родители с детето е една от най-трудните задачи в приемната грижа. Ролята на
приемните родители се определя до голяма степен от ―двойствеността‖ на приемната
грижа - децата живеят в семейството на приемния родител, но крайната цел обикновено
е тяхното завръщане в родното семейство. Така децата би следвало да не се привързват
прекалено много към приемните родители, за да са готови за връщането си у дома. От
страна на приемните родители се очаква същото - да не са твърде привързани
емоционално към децата, за които се грижат. Справянето с тази ролева неуточненост е
особено трудно - да бъдеш родител със съзнанието, че полаганите грижи са временни
[180, с.31].
Често пъти е трудно да се предвиди, дали биологичните родители след изтичане
на предварително уговорения срок (особено при краткосрочната приемна грижа) за
настаняване на детето извън семейството им, отново ще бъдат в състояние
самостоятелно да се грижат за него. По този начин тази отворена перспектива може да
се развие в настаняването на детето за продължителен период в приемното семейство
или обратно - връщане на детето при биологичните родители.
Най-вече при краткосрочната приемна грижа запазването на връзката между
детето и биологичните родители и едновременно с това - работа по посока връщане на
детето при родителите му, е изключително важна задача. Приемното дете, чието
връщане е предварително взето предвид, се нуждае от второ семейство - хора, които ще
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го уважават и подкрепят, но които са готови и да се разделят с него в определения
момент [33, с.107].
Краткосрочното приемно семейство не трябва да допуска приемното дете да се
превърне в тяхно собствено. Усилията му трябва да са насочени в посока връщането му
в биологичното семейство. Приемните родители трябва да са наясно още от самото
начало, че и детето копнее да живее при собствените си родители. Опитът показва, че
по-добре с тази тежка задача се справят по-възрастните семейни двойки, чиито деца
живеят самостоятелно [33, с.86].
Когато времето на престоя привършва и на детето му предстои да се върне в
собственото семейство, всички участници в този процес — приемни родители, дете,
братя и сестри в приемното семейство, се нуждаят от помощ и подкрепа, за да могат
успешно да се справят с раздялата. Няколко месеца преди раздялата, те трябва
психически да се настроят за нея [33, с.108].
За детето се повтаря нещо, което то вече познава. При предишното напускане на
семейството си, то веднъж е изживяло раздялата. След това е продължило житейския си
път с други хора, които отново трябва да напусне. Освен това, детето вече е попаднало
в зависист от привързаността си към новите родители. Както пише С. Илиева по
отношение на социалните зависимости [12, с.13-14]: „Състоянието на зависимост е
свързано с преживяването на страх и се отнася до появата на нещо ново...В личния
живот на индивид, в състояние на зависимост, преобладава чувството на вина, страх,
болка и безнадеждност...‖ Това сда вълненията на децата, които изпитват страх от
промяната, вследствие на силната си емоционална обвързаност с приемните родители.
Повечето от децата, на които предстои да се върнат при родителите, с които те са
живели по-рано, се радват на новия период от живота си, който им носи надежда и
шанс да живеят по-добре.
По-тежка е ситуацията за приемното семейство, което усеща след това празнота
и тъга. Изясняването на емоционалната обвързаност на приемните родители към
детето се явява защитен механизъм за тях. Освен това, както детето, настанено в
приемно семейство, не е принудено да прекъсне контактите с родителите си, така и
след раздялата с приемното семейство то може да поддържа връзка с членовете му чрез
писма, телефонни разговори, посещения [33, с.108]. Това обаче зависи и от
биологичните родители, от това дали те приемат приемните родители като значима
част от живота на детето си.
Приемните родители се срещат с различни проблемни ситуации не само в
семейството си, но извън него. Те често се чувстват изоставени от своите роднини и
близки, което оказва влияние върху ефективността на грижата. Социалното
обкръжение е предизвикателство за приемните родители, тъй като ако то не разбира (а
това често се случва) техните грижи и проблеми с приемните деца, те приемат себе си
като отхвърлени от обществото. Ако близките им не са наясно и не разбират начините
на поведение на приемните деца и са на мнение, че приемните родители не са грижат
правилно за тях, това също води до негативни преживявания и последици. От друга
страна, семейства, които прибират в домовете си ―чужди деца‖, понякога биват гледани
с пренебрежение, а проявите на съчувствие към деца произхождащи в повечето случаи
от една нисша социална класа - приемани с неприязън от обществото. Хората могат да
чувстват неформален контрол от страна на обществото, без да получават съответстваща
неформална подкрепа, и по такъв начин натискът върху тях се засилва [32, с.97]. В
тозип контекст С. Илиева обобщава [13, с.27]: „Социалният контрол е тясно свързан с
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микросредата /или ефектът на микросредата/...Правилята, които тя му налага са найстягащия го „възел около гушата‖.
Именно поради това, е много важно за приемните родители да си изградят
сигурна мрежа за подкрепа, на която могат да разчитат във всеки един момент от
съжителството с приемното дете, както и след като детето е изведено от тяхната грижа.
Освен консултации със социалния работник това включва посещаване на подкрепяща
група за приемни родители, където под супервизията на специалист могат да споделят
своя опит и да търсят подкрепа от други приемни родители. Тази форма на подкрепа на
приемни родители от приемни родители има голям потенциал, тъй като им дава сили да
продължат и ги предпазва от провал на настаняванията.
Приемните родители трябва да са сигурни в професионализма както на
социалните работници, така и на другите специалисти (психолози, психотерапевти,
лекари, юристи и др.). Приемното семейство трябва да вярва, че във всеки един момент
при възникване на проблем има към кого да се обърне за помощ, подкрепа и
професионални съвети и да търси винаги съдействието на социалния работник. По този
начин приемните родители се чувстват ценени, окуражени и насърчени от социалните
работници, от което имат в действителност нужда в приемната грижа. Приемните
родители, преди да предприемат начинанието си в приемната грижа трябва да знаят, че
ефективните работни взаимоотношения между тях и социалните работници ще ги карат
единствено да се чувстват ценени не само като хора, но и като професионалисти. А не
обратното - разбирано като безполезна външна намеса, изискваща да отделят от
времето си.
Много важно условие за приемните родители е да имат нагласа и готовност да си
сътрудничат със социалните работници и други професионалисти ангажирани в
сферата на приемната грижа, да знаят, че нейният успех произтича от общите усилия.
Приемното семейство трябва да бъде наясно каква е ролята на интервенцията на
социалните работници, какви са техните правомощия и без предразсъдъци към
намесата им да си сътрудничи с тях. Социалният работник на приемното семейство
оказва съдействие при административни или финансови затруднения, помага
разрешаването на спорове или при взаимно неразбиране и като цяло подкрепя
приемните родители и семейството им.
Социалният работник има всякаква информация за участващите ―страни‖ и
промените в тях. В системата на приемните семейства той е лицето, което трябва да
събира информация и професионално да я използва в същата система, съобразявайки се
с етичните правила на професията. Тук участниците имат обща история, всеки в
резултат на това предполага донякъде за проблемите на другите, но са налице и
несъзнавани механизми. Вплитането на социалния работник в тази система изисква
специално внимание. В началото главното е да се разбере от всеки член на семейството,
че само заедно могат да помогнат и подкрепят детето, лишено от родителска грижа.
Съхраняването на лоялността на приемните родители към детето е централна
задача на социалния работник. Детето, което бяга от къщи, има вероятност да избере
приемно семейство, което родителите му няма да одобрят, тъй като имат чувството, че
приемните родители винаги закрилят детето. Приемните родители от своя страна са
склонни да реагират на факта, че детето бяга от къщи, търсейки начин за
себеутвърждаване и реакция на нешо грешно сторено в дома му. Тук е необходима
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намесата на социалния работник, за да може своевременно да се улови началото на
един конфликт.
Изясняване същността на приемната грижа произтича от необходимостта за
нейното по-задълбочено разбиране. Схващана в началото само като това ―да храниш
някого‖, през годините тя придобива своето съвременно звучене. Доказва се и
необходимостта от обучение на приемните родители, от екипен подход. Развиват се и
различни модели.
Семейството е първото социално обкръжение на личността, първият околен свят
на човека (предопределящ неговата социализация), през който ―се пречупва‖ влиянието
на другите социални фактори (училище, обществени организации, системи) и тяхното
влияние зависи от начина на това пречупване. В него се полагат [2, с.398] ―основите на
личността, а те в голяма степен определят нейния по-нататъшен облик‖. За разлика от
училището, разполагащо с подготвени кадри, в семейството възпитанието се
осъществява [2, с.400] ―най-често по модела, прилаган в собственото родителско
семейство‖ и е следствие от редица несъзнавани механизми.
Значимостта на семейството се определя и от реализирането на няколко
специфични функции, чрез които [15, c.l] ―става основен инструмент за социален
контрол‖. Според М. Андреев тези функции са четири: възпроизводствена, сексуална,
икономическа и възпитателно-социализираща [1, с.156]. И. Иванов [15, с.11] определя
пет функции: репродуктивна, сексуална, икономическа, социализираща и духовна.
Няма категоричен отговор коя функция е водеща - обикновено се посочват
репродуктивната и социализиращата. Затруднението при подобно определяне
произтича и от факта, че те са взаимосвързани и взаимообусловени.
Възпроизводствената и сексуалната се отнасят до ’’удовлетворяването на сексуалните
потребности‖, възпитателно- социализиращата - до отглеждането на децата, а
икономическата разглежда семейството като ’’производствена единица‖ [1, с.156].
Сякаш встрани остава духовната (най-сложната и най-трудно реализиращата се в
семейството). Тази функция може да бъде съотнесена, както към родителите, така и
към децата - духовността намира проявление както във взаимоотношенията между
родителите, така и в тези между родители и деца, което несъмнено се отразява на
взаимоотношенията деца - деца. Духовността, схващана и като умение, начин на
общуване, е крайъгълен камък на семейното пространство. Тя подпомага правилното
възпитание и осъществява адекватна социализация, спомагайки за предаването на
минимума от социални отношения по един социално желателен начин, водещ и до
личностно удовлетворение. Именно духовността дава на родителите онази ’’вътрешна
сила‖, която им помага да преодоляват житейските трудности и да решават ежедневни
конфликти. Тя е онова ’’чувство и настроение‖, чрез което страданията намират
обяснение и символ.
Налице е обаче и противоположната тенденция - нараства процентът на
разводите, изневерите между съпрузите, утвърждават се [15] модерни форми на
съжителство. Семейството губи своите устои, не-духовността става все по-чест
спътник при функционирането му. В началото на 21-ви век се говори за модерност и
съвременност, за феминизъм и за права на жената, за нейната позиция в семейството.
На бащата е все по-трудно да бъде баща (което разбира се зависи и от майката), да
устоява на трудностите и да бъде страна във възпитанието на децата си.
Духовната функция на семейството е обвързана и с възпроизводствената
(репродуктивната), определяйки мотивацията за създаване на деца и тяхната ценност.
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Ф. Долто смята, че [10, с.11] ―колкото и да е малко, всяко дете, на което майката или
бащата говорят за известните им или предполагаеми причини за страданията му, е
способно да ги преодолее, запазвайки доверието в себе си и в своите родители―.
Именно духовността ―подсеща‖ родителите да правят това. Редица писатели и критици
определят нашето време като бездуховно, безнравствено. Налице е ―социална амнезия‖
по отношение на самата дума духовност, а според Жак Лакан ―нещата са в думите‖.
Упадъкът на обществото неизменно води до упадък на семейството и обратно. Според
нас духовната функция има водещо значение, тя е онази, която ―предпазва‖
семейството, помага му да оцелее, да бъде едно стабилно семейство със свой колорит и
образ. Това е вътрешно-лична инвестиция и всеки сам намира път към реализирането й.
За да се случи духовното е необходимо човек да се раздели с не-духовното - един
труден и често пъти продължителен процес.
Безспорна е значимостта на семейството за цялостното психо-физическо и
социално развитие на детето. Когато то не успява да реализира своите функции по
отношение на детето (или е налице друга причина), то се поема от негова алтернативна
форма - специализирана институция или приемно семейство.
Във връзка с това следва да се очертаят специфичните роли на майката и на
бащата при развитието на детето, а така също и ―образа‖ на тези, които временно
поемат тяхната функция.
Всяко здраво дете иска, по подобие на своите родители, (по чийто образ се
изгражда), да стане голямо, силно, ловко като родителя от неговия пол: ―голям и силен‖
като татко, ’’голяма и хубава‖ като мама, като големите - магически думи, пораждащи
гордост. Детето се отъждествява с поведението на майката към него и към бащата, и [9,
с.45] ―усеща себе си като неподвижна централна ос по отношение на периферното
движение на родителите си‖. Майката и бащата изпълняват специфични роли в
развитието на своето дете.
За да говорим за майката в контекста на нейната роля за развитието на детето е
необходимо да изясним какво всъщност означава ―да бъдеш майка‖.
X. Дойч разделя майчинството от материнството. Според нея [8, с.18] ―думата
материнство се отнася за социологическата, физиологическа и емоционална съвкупност
на отношенията майка и дете. То започва със зачеването на детето и след това обхваща
по-нататъшните физиологични процеси: бременност, раждане, кърмене и грижи за
детето. Всички тези функции се съпровождат от емоционални реакции‖. Докато,
―когато говорим за майчинство (майчинска нагласа) тогава имаме предвид две неща:
първо, едно определено свойство на характера, което оставя своя отпечатък върху
цялостната личност на жената; второ, емоционални явления от такъв род, които ни
позволяват да разберем, че визират безпомощността и потребностите на детето‖ (пак
там). То има две съставки - ―майчински инстинкт‖ (биологично- химично обусловен) и
―майчинска любов‖ (нейният главен признак е нежността и е ―пряк афективен израз на
позитивното отношение към детето‖ [8, с.20].
Майката е една - тази, която дава живот и която запазва живота (притчата за
Соломон). Тя разгръща себе си в майчинството, чийто успех в грижите за бебето зависи
от предаността, а не от интелектуалните способности или просветеността й.
Същевременно, [8, с.63] ―семейните отношения от времето на собственото детство и
емоционалните преживявания с бащата и майката създават във всяка жена една
психична нагласа, от която тя създава модела на триъгълника в собствената си
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материнска ситуация‖. От друга страна, развитието към майчинство, начинът на
неговото случване и връзката на майката с детето се определят от редица фактори [7,
с.21] ―детето, дори там, където то има централно значение за майката, остава само една
брънка във веригата от всички жизнени фактори, които обкръжават майката и от които
тя е зависима. Оттук — [8, с.227] ―осъзнаването на факта, че новият свят принадлежи
на детето, а не на тях, може да породи големи трудности в развитието им към
майчинство. Едва благодарение на идентифицирането си с детето, майката може да
създаде новите, изпълняващи желанията й фантазии за бъдещето‖. Тя трябва да
подпомогне и да съпроводи детето по неговия личен път, за да стане то самото себе си,
без да очаква нещо в замяна.
“Душевната атмосфера” на майчинството се изгражда от [8, с.220] ―нежност,
алтруизъм и една специфично оцветена активност, която се присъединява към първите
две‖. Майчинският алтруизъм се основава на готовността на майката, на нейното пълно
себеотрицание да даде всичко за детето, дори живота си. Той е част от майчината
любов, чиито характерен белег е това, че тя не иска нищо, не демонстрира никакви
ограничения и резерви (становище към което се присъединяват и други
психоаналитици като М. Балинт). За него майката е [8, с.221] ―източник на
задоволяване на всичките му потребности, същество, всичките интереси на което са
насочени единствено към него. Майката не очаква нищо от детето, освен това, което
образува същността на майчината любов: радост от неговото съществуване и
преуспяване‖.
Така бихме могли да кажем, че жена, ―приемаща‖ майчинството е тази, която в
своето поведение и отношение към света показва способност да подчинява
индивидуалния си интерес на този на рода, представен в детето. Освен това, по този
начин, чрез името, което майката дава на детето, тя го свързва с този свят, [16, с.69]
―представя го символично на другите, на първо място на мъжа, с когото го е заченала.
Детето става знак и въплъщение на метафората на любовта на една жена към един
мъж‖.
И тъй като връзката с детето зависи от това, как майката приема майчинството,
важно е дали то (като бъдещ обект) ще бъде желано, обичано и очаквано с радост - [8,
с.141] ―По този начин укрепват оптимистичните сили на истинското преживяване. Ако
то е нежелано бреме, обект на бъдеща омраза във фантазията, който не предизвиква
никакви майчински чувства, тогава и бременността е проклятие, а не благодат‖. Това е
така и поради факта, че историята на един живот започва още преди раждането, още
когато детето е в думите на своите родители.
Паралелно с телесните процеси тази връзка се развива директно от единството
между майка и дете по време на бременността. Прекъсването на пъпната връв води
естествено до трансформации на биологичните функции, с което отчасти се премахва
взаимната зависимост между детето и майката.
Именно чувството на триумф, произтичащо от постигнатата свобода от болката и
страха, което придава екстатичен характер на първите мигове след раждането е
―първият основен камък, а може би и резервоарът, от който след това постепенно
развиващата се любов към детето черпи своята сила‖ [пак там].
Всяко новородено е ―нещо ново‖ (X. Аренд), ―неразгадаема загадка‖ (3. Фройд),
която има нужда да бъде ―разгадана‖, дешифрирана и опозната. Още от първите часове
на живота си то има [10, с.7] ―желания, нужда от общуване, от сигурност, от любов, от
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радост и от думи, дори повече отколкото материални грижи или хранителна и
физическа хигиена‖.
Психоаналитичната практика доказва, че психичната структура на майката като
първичен обект на бебето (тя е неговият свят), е от огромно значение за правилното му
развитие - най-важният човек за новороденото е неговата майка, и то не може да бъде
отделено психически и емоционално от нея през първите шест месеца (период на
абсолютна зависимост или примитивно емоционално развитие по Уиникът). Тя му
представя света и му помага да стане цялостна личност, да се интегрира. Без това
посредничество детето не може да установи удовлетворяващо взаимоотношение със
света - да загуби своята майка, за детето означава да го загуби. Така, в зависимост от
структурирането на вътрешните образи на майката (и на бащата), светът ще бъде добър
или лош, приемащ или преследващ, и част от личността на детето ще бъде изградена
чрез идентифицирането с тези представи.
Пътищата, по които майката реализира своята роля по отношение на детето и
решава своите задачи, водят в различни направления - ―най- добрият пътепоказател тук
е емоционалният комплекс ―майчина любов‖.
Майката стимулира развитието на детето докато то е зависимо от нея, но при
нарастване на неговата самостоятелност (в по-късна възраст) тя се възприема като
потискащ, задържащ (развитието) елемент. Така детето е изправено пред
(инфантилните) страхове, идващи от агресията срещу майката и от страха за нейната
загуба. Но то става човек благодарение единствено на нейната любов и нежност.
Друга задача на майката е възпитателната, когато ―към грижите за тялото се
прибавя и грижата за психичното благоденствие на детето и за
неговото възможно най-безболезнено приспособяване към реалността и
неизбежните провали‖ [8, с.244].
По отношение на малкото момиче майката е преди всичко [7, с.293] ―прототип за
всички онези дейности, които са свързани с материнството и които то отрано
манифестира в своите отношения към по-малките си братя и сестри, към животните и
т.н. Преди всичко обаче, активността на малкото момиче е продукт на нейното
идентифициране с активната майка и това идентифициране се превръща в трайна
психологическа сила, която придава на женското същество напълно определен
характер‖.
Всичко, което една майка може да даде на своето дете, би могло да се случи по
естествен и благоприятен начин, когато един мъж (Бащата), поеме своята отговорност в
този процес.
За детето, бащата като мъж постепенно става значим фактор и така, в
последствие, на сцената на отношенията излиза семейството, чиято основа е съюзът на
родителите в споделянето на отговорността за бебето.
Бащината метафора въвежда правилата и нормите - [9, с.52] ―бащата е
представител на културните характеристики на социалната среда чрез неизречените си
или изречени указания и чрез стила на емоционално, културно и сексуално допълване,
който налага на жена си и децата си, явно или прикрито, посредством патриархалната
нагласа, въведена от приетото от семейството му име‖.
Бащата е също така и този, който [16, с.90] ―показва пътя и който по-късно
упълномощава детето да бъде като него‖. Ако това не се случи успешно, детето остава
в дуалистичната връзка с майката и това се отразява върху неговото психично развитие.
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От майката зависи обаче, функцията на бащата да бъде чрез авторитета, а не
чрез властта - т.е. зрял баща е този, който успява да направи така, че да бъде
предпочетен от майката пред детето - едно сложно изкуство, за което няма училище. И
обратно - не е зрял този, който се опитва да постави изкуствено граница чрез
доминантност и абсолютна власт. Тук се поставя основата на това, за което Фройд
пише [16, с.89-90]: ―Да се откъсне от авторитета на своите родители в процеса на
растежа си - това е едно от най-необходимите, но и най-болезнените действия на
индивида в процеса на развитието му. Много е необходимо това развитие да бъде
завършено‖. Процесът на разделяне започва с чувството, че детето е лишено от
любовта на своите родители.
Именно чрез бащата като ―специфичен представител‖ на социалния свят, майката
е неделим елемент от семейната двойка и именно по време на бременността, жената [8,
с.113-114] ―иска да почувства бащинската нежност в мъжа и да си осигури неговата
закрила. Всички опасности на материнството, реални и въображаеми, вътрешните дебнещи от началото до края - страхове, свързани с репродуктивните функции, се
заглушават, ако жената усети бащинската нагласа в бъдещия баща на своето дете‖.
Ролята на майката може да бъде изпълнена, ако нейната личност е [9, с.26] ―физически
и емоционално оценена от бащата‖.
Зрелият баща е онзи, който прави така, че да бъде предпочетен от майката (и от
детето), създавайки й необходимият психичен комфорт и уют. Т.е. да изпълни
функцията си на балансиращ и разделящ в една триангулация, а не да бъде встрани и да
бъде безучастен към тази симбиотична връзка, изградена само от двама. Именно от тази
зрелост (както и на майката) зависи с какво съдържание ще бъде изпълнен техният
семеен живот с детето. С. Макали пише [18, с.42]: ―Майката е първата връзка на
кърмачето със света и ако в тази връзка много бързо възникнат затруднения, то е,
защото липсва организираща функция, която се изпълнява от бащината функция‖ - т.е.
въвеждането на Закона. Този процес има много несъзнавани механизми, които могат да
бъдат разяснени чрез един аналитичен подход към семейството. X. Дойч допълва [8,
с.64]: ―В общи линии предпоставката за хармоничното разгръщане на способността на
майката да се грижи за децата си е в това, мъжът действително да изпълнява онази част
от задълженията, които му прехвърля нашето общество. Едва когато това не стане и
изискванията към активността на жената претоварват нейното активно майчинство,
тогава тя лесно се проваля и във връзката си с децата‖. Бащата трябва да умее да
поддържа (и развива) личната хармония на майката, да създава условия, благодарение
на които да се проявява нейната интуиция по отношение на детето.
Бащината функция е толкова важна, колкото и майчината — детето търси у
бащата подкрепа на своята активност, от него се изисква да го подкрепи в процеса на
отделяне от майката. Светът на бащата изисква активност и борба. През бащата и чрез
опита детето открива, че забраните му гарантират безопасност, тъй като когато ги
пристъпи то усеща и реално страдание. Именно този опит му [11, с.103] ―носи доверие
в неговите родители и в думите им, които ограничават пълната му свобода‖.
Когато детето започне да се отделя от майката, от нейната зависимост (и като
източник на инфантилните задоволявания, като представителката на безпомощността),
започвайки да се приспособява към реалността, неин представител става бащата, който
за детето е ―представител на реалния околен свят, в който то иска да живее като
―възрастно‖. Да бъдеш възрастен обаче означава (да си) [7, с.255] ―далеч от майката‖ т.е. да е налице онзи процес на отделяне, благодарение на които детето става
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самостоятелна личност. При един нормален процес отделянето от майката се
осъществява постепенно [9, с.29] — ―това е борба между привързаността и раздялата;
последната ангажира нови компоненти на омраза от интензивното съперничество за
любовта на бащата, но в най-благоприятните случаи завършва с установяването на една
позитивна, нежно примиряваща връзка с майката, която е едно от най-важните
предварителни условия за психичната хармония на по- късната женственост… По един
парадоксален начин връзката намомичето с майката е по-трайна от тази на момчето, а
често е по- интензивна и опасна. Задръжката, която момичето изпитва при активното си
обръщане към реалността, за известно време я връща регресивно към майката с
повишени или по-инфантилни претенции за любов‖.
Бащата има различна роля по отношение на момчето и на момичето — когато
майката се отнася положително към мъжа, ―момичето неминуемо ще бъде привлечено
от него. Докато, дори когато майката е положително настроена към даден мъж, синът й
е винаги най- малкото сдържан към него; не е обаче такъв към баща си, усещан като
атрибут на майката. В същото време, синът ще има винаги положителни,
ентусиазирани реакции към коя да е жена, освен ако майка му не е очевидно враждебна
към нея‖ [пак там].
По отношение на момчето - баща и син предприемат съвместни действия във
външния свят — бащата по сила на възпитателните мотиви, за да направи сина силен и
мъжествен, синът, за да стане мъжествен като бащата [пак там].
При момичето процесите се оформят по-сложно - понякога бащата приема
предизвикателството на малката си дъщеря, особено когато няма син. Бихме могли да
си помислим, че женствеността на малкото момиче попада в опасност поради това
подсилване на активността и нейната подкрепа от бащата. Това обаче не винаги е така
[пак там].
По своя път на порастването детето постепенно възприема себе си като индивид,
роден от своите родители (но различен от тях), който носи отговорността за себе си
пред обществото. В този процес на развитие детето имитира това, което вижда и се
идентифицира с хората, които го заобикалят. Тези хора-примери, от които то зависи, за
да оцелее, са инвестирани от него с правото да ограничават неговата агресивност (или
пасивност) в полза на принадлежността му към семейната и социална група. Детето,
имитирайки възрастния (който за него представлява завършения образ на неговата
бъдеща личност), приема от него това, което той му налага, защото желае (за да добие
по- голяма стойност) да следва неговия пример, тъй като той не само ръководи
неговото възпитание, но и има законни права над него.
Приемните родители са тези, които (сами или със своя съпруг/а) временно
поемат отглеждането и възпитанието на дете, лишено от родителска грижа. Те са тези
посредници между неговото преди и неговото сега. Те са и хората, които влагат думи за
това, което то преживява, за смисъла на промяната, подкрепяйки детето в
преминаването му през травматичното.
Библейските думи ―Ти си кръв от кръвта ми и плът от плътта ми имат силно
въздействие там, където отношението на майката към детето е детерминирано в поголяма степен от нарцистичното желание за продължаване на собственото телесно Аз и
в по-малка - от чувствата на майчинството. Това желание, което се материализира в
бременността, претърпява крушение при ―майка‖, която не е родила [8, с.291] ―женско- майчинското възприемане, носещата щастие интроверсия на бременността,
постепенният процес на съзряване от фантазията към реалността на детето,
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преодоляването на негативните сили на полярностите, пътят към освобождаване от
страха чрез катартичното му преживяване, разтоварването на чувството за вина чрез
страданията, болезнено-радостното преживяване на раждането, възсъединяването с
кърмачето, всичко това болезнено липсва на приемната майка, която не е родила
собствено дете‖. Това е една липса, която приемната майка се стреми да компенсира.
Майчиният алтруизъм и майчината любов имат други измерения при приемната майка,
нейното себеотрицание и готовност да даде всичко за детето се свързва с определени
лимити. Затрудненията произтичат в по-голяма степен когато детето, което е било
прието в първите месеци от неговия живот и още от самото начало е било откъснато от
семейството си, [7, с.291] ―което не се е наслаждавало досега на майчината любов,
дадена му за първи път от приемната майка, което се учи да мисли и чувства заедно с
нея, което престава да бъде нещо чуждо за майчинската жена - такова дете става част от
най-дълбоката й същност, точно толкова скъпо и мило, сякаш сама го е родила‖. Друг
случай, в който приемното дете [8, с.292] ―притежава всички шансове да се превърне за
майчинската жена в родено от нея, е детето, което е свързано с определени болки, за
чийто живот тя е трябвало да се бори, болното дете, което тя е ―спасила‖.
Тъй като приемната майка не е биологичната майка, тя много често попада в
ситуации да дава и да забранява. Така тя не само не ―проправя‖ път на бащата, но и на
детето е трудно да интериоризира (приеме и усвои) действителността. Майката е
призвана да дава и да ―управлява‖ детето от името на бащата. „И ако при биологичната
майка, тази ―способност за лишения‖ (по X. Закс, характерна за всяка жена) [6, с.245] ―е
в основата на нейното отношение към детето, то при приемната майка тя оформя
нейното своеобразие и това зависи доколко тя е успяла да обедини [2, с.247] ―двете
функции, от които възниква ―великата мъдрост на майката‖ - афективно-интуитивна и
съзнавано-мисловна‖.
От друга страна, приемната майка е усещана от детето като [9, с.58]
―притежателка на тайните на живота в неговите мутации и изпитания. Настроението й весело, успокояващо, тъжно или неспокойно - очертава границите на онова, което е
одобрено от нея и означава ―може‖ или на онова, което не е одобрено от нея:
―Внимание, недей, опасност!‖.
След като майчинството е [8, с.154] ―емоционален комплекс, една жена може да
притежава майчинска нагласа и да й се наслаждава изцяло, дори когато не 6 заченала,
износила и родила сама детето. Следващата и най-непосредствена степен в
задоволяването на майчинството е собственото материнство, след това всяко нуждаещо
се от майка дете и всичко в света, което се нуждае от нежност, грижи и алтруистична
жертвоготовност за своето съществуване или разгръщане‖. Алтруистичната, [8, с.323]
―обектнообичаща част на майчинството, нежната радост по повод на собственото
развитие, всички емоционални нишки, които се прокарват между майка и дете, баща и
дете по време на целия период на развитие в детството, предлагат пълна възможност за
задоволяван и на приемните родители‖. От друга страна обаче, [пак там] ―в много
душевни явления ние виждаме, че когато един компонент на цялостната картина е
задоволен, друг нараства по интензивност и нарушава задоволството. Зад ―то е едно
мило дете, обичам го като свое собствено‖, разочарованието ―то все пак не е мое‖ може
да стане по-интензивно и да попречи на изпитваното щастие.‖
Надеждите, страховете и грижите на приемната майка в по-голямата си част са
същите като онези, които съпровождат и биологичното материнство - ―собствените
идеали и желания трябва да бъдат изпълнени в детето, ―митът за раждането на героя‖
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трябва да се превърне в реалност. Разочарованията потъват - както там, така и тук - в
майчината любов, а изискванията към съдбата на детето стават по- скромни. Ако
нарцисизмът на майката не е направил компромис и не е смекчил изискванията към
детето, тогава реакциите на разочарование на приемната майка се оказват по-смели от
скритите (реакции) на естествената (биологичната - кор. моя), за да обвинят за
разочарованието реалността [8, с.295-296]: ―То не е мое - наше - дете‖. Страхът на
биологичната майка от наследствеността в едно наистина обременено семейство може
да има реален характер - ―ако майката има склонност особено да изтъква
песимистичните страни на живота, тогава радостта от детето се нарушава от страха от
наследствеността и често неговото свободно развитие се повлиява неблагоприятно от
този страх. Този страх на майката може да има характера на психична реалност.
Враждебните чувства срещу отделните членове на семейството, преди всичко срещу
съпруга, създават в майката тенденцията внимателно да търси [8, с.295-296]
―наследствени‖ качества - даже в собственото си дете - и дори често да ги провокира‖.
Отглеждането на дете в друго семейство (както и осиновяването) често му дава
идеален повод да насочи своята критика срещу заместниците на родителите - критика,
която по отношение на биологичните родители го привързва повече към фантазиите —
всичко, което в живота на детето е предизвикало реакции на недоволство, всичко, което
поражда в него чувство за отдръпване, всички реални подбуди срещу един от
родителите или срещу братята и сестрите, всички свързани с отмъщение и отплата
чувства, всички обезценявани тенденции могат да бъдат задоволени чрез фантазиите на
семейния роман‖. Усещането на детето, че собствените му потребности от любов не са
задоволени достатъчно или, че собствените му агресии са оправдани и взаимни, се
реализира в идеята ―Аз съм заварено дете‖ или ―Тя не ме обича, тя ми е мащеха‖ [8,
с.ЗЗЗ].
Всички онези трудности в развитието на детето, на които възрастните най-често
се противопоставят, без да ги разбират и чието обяснение търси всяка майка, сега
придобиват характера на ―вродени‖. ―Защо детето се страхува нощем?‖, ―Защо има
пристъпи на ярост? . След това идва най-трудно приемливото и разбираемо за майката:
―Защо ме мрази, след като съм толкова добра към него (нея)?‖. Нормалните, свързани с
враждебност битки за освобождение на детето се разглеждат като признаци на
несъществуващата ―принадлежност към онова‖.
Несигурността на майката подхранва несигурността на приемното дете и между
тях възниква един порочен кръг, в който боязливият въпрос на майката: ―Обича ли ме
като мое собствено дете?‖ получава аналогичен отговор от него [8, с.297]: ―Кои са
истинските ми родители? Обичат ли ме приемните родители като свое собствено
дете?‖. ―Кръвта вода не става‖ - казва приемната майка без да подозира, че ―лошата
наследственост‖, която тя смята, че вижда в приемното дете под увеличеното стъкло на
своите страхове, е само продукт на нейната фантазия и едва впоследствие се
мобилизира в детето благодарение на нея, т.е. благодарение на сугестивната сила на
нейното подозрение, и се превръща един вид в натрапливо инсцениране‖.
Проблематично е поведението на момичето, което с право или без, носи в себе си
представата, че неговата майка е (или е била) ―развалена‖ жена - [7, с. 271] ―сякаш
намиращо се под принуда, момичето изгражда своя живот по образеца на тази майка.
Това се случва особено често при момичета, които нямат майки или са отгледани от
настойници или приемни родители. Липсата на действителна майка, за чиято личност
те никога не са узнали нищо, може да даде тласък на тази фантазия и да доведе до
83

ISSN 2367-5721

SocioBrains
INTERNATIONAL SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL
WWW.SOCIOBRAINS.COM

ISSUE 12, AUGUST 2015

PUBLISHER:
“SMART IDEAS – WISE DECISIONS” Ltd., BULGARIA
GEORGI DUBOV 60 - 91

идентифициране с непознатата майка‖. Същото се наблюдава при момчетата по
отношение на техния баща.
За да разберем приемната майка като индивид и като тип, трябва да се
ориентираме по две неща: Какви майчински способности изявява приемната майка в
отношението си към детето и какви са мотивите (емоционални) да бъде такава. Ние
никога не знаем как едно благоприятно в началото и синхронизирано в реалността
решение за реализиране на приемната майка ще подейства в бъдеще, знанието за
нейната психична структура (от която зависят емоционалните й реакции,
предопределени и от предишни събития) [8, с.289] ―може обаче в определен смисъл да
се превърне за нас в пътепоказател‖. Именно и благодарение на психоанализата
―меродавното в предишната история на живота може да ни стане известно [8, с.323].
Тъй като желанието за приемно майчинство може да бъде маска на скрити немайчински качества, самото майчинство може да се използва за постигането на други
цели. Трябва да имаме и предвид, че [8, с.27] ―съзрялата за материнство жена се отказва
от своите основни схващания и страхове относно същността, значението и опасностите
на раждането само съзнателно; нейното несъзнавано все още е преизпълнено с
фиксации от детството, които се противопоставят на реализирането на нейните женски
желания‖. Съвременните наблюдения доказват, ―че при жените, които в своето детство
не са изпитали майчината любов — от майката или от някоя заместваща я личност се
развива една регресираща способност за майчинство. Понякога собственото им
отхвърляне от майката потиска тази способност. Познаваме обаче и типа на прекалено
внимателната, свръхнежна майка, която — за разлика от гореспоменатата — иска да
даде на собственото си дете в излишък това, от което сама е била лишена в своето
детство [8, с.41]. X. Дойч описва жени с различни особености, за които бихме могли да
кажем, че са склонни да реализират приемно майчинство [7, с.46]. Всички те са в
ролята на помощник-майки, които могат цял живот да си останат такива, [8, с.68]
―защото процесът на узряване е бил потиснат по силата на някакви основания, като
съществуват и много жени, които отдавна са прекрачили пубертета, но все още се
намират в него със своето материнство‖.
В повечето случаи позицията на настойник и възпитател, която позволява на
жената да разгърне цялата си майчинска нагласа върху поверените деца е поблагоприятна, отколкото позицията на мащеха - ―от самото начало, нейната роля е била
на заместник, без претенцията, че предлага ―пълен заместител‖. В нейната борба за
любовта на децата се проявява не мощно действащата в мащехата тенденция да
обезцени ―другата‖ като конкурентка, за да се утвърди в собствената си роля на майка.
Чувството за вина по отношение на другата по този начин е по- ограничено и
едновременно работещата тенденция в децата за вярност към собствената майка е помалко натоварена‖ [8, с.338].
И докато понятията ―осиновители‖, ―приемни родители‖ се свързват с
представата за добри хора, който отглеждат осиротелите деца, то ―мащеха‖ носи изцяло
негативен смисъл - отразен в приказки, легенди, пословици. Всъщност, [8, с.353] ―една
добра майка е също така и добра мащеха, а решаването на тежката задача може да бъде
оставено на нейното майчинско чувство‖. Ако детето е загубило майка си поради
смърт, тогава ―чувството за вина го кара да й остава вярно, както и да мрази и отхвърля
мащехата, която търси неговата любов и по този начин го излага на опасност от
изневяра. Една майка, която е жива, но не се намира в емоционален контакт с децата,
често създава за разочарованото дете по-лоши условия за пренос върху мащехата,
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отколкото онази, която му е била отнета от смъртта. Как може да повярва на ―чуждата‖
след като собствената майка го е предала?‖ [8, с.342].
Майчината любов е странна смес от нарцисизъм и обектна любов, в основни
линии детето никога не се възприема от майката като ―чужд обект‖. Любовта, която тя
му дарява е парадокс на самоотверженото самолюбие. Затова раздялата с него е
особено трудна задача — това е един от трудните за разрешаване въпроси при
отглеждането на дете от приемно семейство - как раздялата да не бъде болезнена.
Функциите на приемната майка много често противопоставят алтернатива-избор
между добра приемна помощник-майка или зла мащеха. Въпросът се свежда до това, че
когато жената приема и вярва (и настоява от детето за това), че детето е нейно, тогава
тя е онази мащеха, онази ―несъщинска майка‖ [4, с.186], която се грижи за него.
Здравата позиция обаче при реализирането на приемна грижа (както ще видим понататък) е по посока на роля ―помощник-майка‖ - приемната майка временно отглежда
детето, възпитава го и го подпомага в неговото израстване като личност.
Ако приемем, че [9, с.273] ―смисълът на бащинството е почти изгубен в нашето
общество‖, то още по-трудно би било да очертаем смисъла на приемното бащинство,
освен най-общото - временно отглеждане и възпитание на дете, лишено от родителска
грижа. От една страна, това, което би могло да се направи е извеждането на достатъчно
практически примери, на базата на които да се структурира теорията. От друга - да се
очертаят основните специфики през погледа на някоя теория. Тук ще го направим
отново през този на психоанализата.
Приемният баща е онзи, който е призван да забранява (въвеждайки Закона) и да
―понесе‖ чувствата на детето от това. И ако [9, с.115] ―несигурността на
биологическото бащинство се смекчава обикновено от сигурността в бащинството,
потвърдено пред обществото в кметството, където е записано детето‖, то що се отнася
до него, тази несигурност би могла да се подкрепи единствено от неговата съпруга. И
тъй като бащата представлява патриархалния стил, отреден му от обществото (поради
факта, че детето носи неговото име), приемният баща е най-често в ролята на
възпитател, чиято цел е да подготви детето за самостоятелен живот, извън семейството.
Неговата роля и образ са твърде близки (даже сходни) до тези на биологичния баща, но
носят своите особености.
Реализирането на приемния баща зависи до голяма степен от неговата психична
структура и от мотивите за това да бъде приемен баща. Премерената строгост, която
изисква това ―бащинство‖ и която е от огромно значение за детето се смекчава от
убеждението ―Горкото дете! Толкова е страдало!‖ - един твърде либерален подход,
който не подпомага развитието на детето. Често срещано е и чувството за вина след
наказание на детето и самообвинението и вътрешното неудовлетворение като
следствие. Всичко това се натрупва като усещания и възприятия и не само, че не са от
полза на детето (което усеща ситуацията и е склонно да злоупотреби), но и
предопределят една атмосфера свързана с дискомфорт и напрежение. През различните
периоди на детството, приемният баща играе различна роля, но особено специфична е
тя по време на едиповия комплекс, когато [9, с.89] ―афективната роля на бащата е
незаменима: той трябва да разреши фантазмите, като се прави, че не знае за тях, ако ги
разбира, като в същото време чрез допълващото си отношение към зрелите жени
(между които и майката) дава доказателства за своята недостъпност спрямо
прелъстяващия чар на дъщеря си, макар да го оставя свободно да се изразява‖. Това
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предполага, че приемният баща е на едно добро ниво на своята личностна реализация
(ако не е обучен за това).
Друг основен момент е свързан с необходимостта (и умението) на приемният
баща да поддържа своята съпруга, да бъде нейна опора и да говори с детето на
различни теми. Една от най-трудните е тази, произтичаща от задължението и не само)
да се говори за биологичните родители, тъй като всяко дете (и дори кърмаче) има право
да знае своята истина. И ако за приемната майка тази тема провокира и активира
редица страхове, то приемният баща е този, който е добре да намери думите и подхода
към детето. Преди този разговор се изисква и специално обучение (или поне
консултация). Тук важат няколко правила: не бива да се генерира негативизъм по
отношение на биологичните родители, тъй като това респективно генерира и срам у
детето; трябва да се проявява разбиране (и да се посрещат спокойно) към реакциите на
детето, които обикновено са негативни, тъй като то си задава въпроса ―Нали не съм
тяхно дете? , да се избягва морализатор ската позиция по отношение на отрицателните
качества на биологичните родители, тъй като една част от детето се идентифицира с тях
и това би могло да има негативни последици. Именно по този начин приемният баща
подпомага изграждането на семейната история в представите на детето.
Приемното родителство е алтернатива на отглеждането и възпитанието на деца,
лишени от родителска грижа. Функциите на приемните родители са сходни с тези на
биологичните, но носят своята специфика - от една страна, те н» са родителите на
детето, а от друга - то носи своята лична история и особености.
Децата, лишени от родителска грижа, често са резултат от скрита, нежелана
бременност или опит за аборт. Факт, който предопределя цялостното им развитие както физическо, така и психическо. Това са нежелани деца, грешка, която се е
случила, напомняйки за греха. В този смисъл, връзката майка - бебе е нарушена.
Защото, именно ако след своето раждане детето се озове ―в свят, който му откаже или
―забрави‖ да му осигури топлината на люлката, сигурността на двете сведени над него
глави, обединени от радостта си от появата му на света - тогава преходът ще е твърде
брутален, твърде травмиращ [9, с.24]. Ако кърмачето бъде разпознато като [9, с.25]
―добро, хубаво и приятно, че ако се срещне с майка, доволна от майчинството си,
обичана от съпруга си, щастлива да открие в детето си чертите на брачния си съюз,
кърмачето ще е преодоляло един риск‖. Този риск е налице по отношение на
оставените за отглеждане от друг деца. Неразположенията и дисфункциите изразяват
―накърняване на сигурността както в тялото му, усещанията за което са свързани със
спомена за майката, така и в отношението на доверие към другите, произтичащо от
съучастието му с майката в състояние на благополучие, което му липсва. Ако майка му
не е с него в изпитанието, то губи свободата да създава връзки на съучастие с околните,
и това продължава до връщането на сигурността му [9, с.176-177]. Необратимите за
някои деца липси в символичното, са предизвикани от условията на нарушена
символична връзка, каквито условия са продължителното отсъствие на майката и
близките [9, с.177] - ―твърде много време е минало, твърде много неща са се случили,
твърде много усещания са се натрупали в отсъствието на майката и когато тя или
близките се върнат, децата вече не ги разпознават. Защото не ги помнят такива и
поради това не те са тези, които очакват да видят отново‖.
В случаите, когато бащата е неизвестен или не дава името си на детето,
―празнината‖ в личната история води до поведенчески проблеми, търсене и
предизвикване на реда, закона и несъзнаваното му желание ―да бъде спряно‖, наказано,
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усещането за вина. Именно поради това, [9, с.21] ―травмите от бащата или от повъзрастните представители на двата рода, които не одобряват бременността на майката,
са особено болезнени за новороденото. Най-тежкият отказ е несъмнено отказът на
родителя, който не желае да признае детето в символен и законен план, като по този
начин символично отхвърля неговото социално очовечаване‖. Има и деца [9, с.21-22]
―които са получили името на бащата, но не са съзнателно желани, нито приети с любов,
изградена върху фантазмите на родителите по време на бременността предварителната обич към порасналата личност на детето, върху която двамата да
проецират бъдещ успех като продължение на двата рода, от които произлиза. Когато
тази обич липсва, изживяната без радост виталност на детето го превръща в символ на
натрапник‖.
По-напред вече бе посочено, че бебето и малкото дете са продукт на
функционирането на майката и семейството. Затова, психоаналитиците често казват, че
детето е симптом на семейството. Но симптомът има две лица, едното ―се проявява в
езика и се оформя като оплакване по определен повод―, докато другото е потайно,
―свързано с това, което не може да се каже―, и което ще трябва да се установи‖ [22,
с.22].
Често детето, лишено от родителски грижи е променяло своя дом - живяло при
дядо, баба, роднини, различни специализирани институции. Липсва домът като
създаващ сигурност и закрила. На детето се налага да ―осинови себе си‖ и да се справя
с живота.
И така, за да расте едно дете здраво е нужно то да бъде обичано заради самото
него, да има ―достатъчно добра майка‖, баща, който може да забрани на детето и да
понесе неговите амбивалентни чувства от това, и пространство - дом, който да бъде
онази семейна крепост изградена от добронамерени взаимоотношения и уют. В
противен случаи се появява една липса, която детето ще се опитва да запълни през
целия си живот. Тогава е неоправдана надеждата, че за всяко дете е възможна добрата
среща с желанието, носено от поне от единия от неговите родители, който ще му заеме
това желание и ще го кара да живее [17, с.69].
Децата ―в риск‖, търсят своето желание, техните acting-и (склонност към
импулсивно преминаване в действие, за което възрастните и детето нямат отговор) са
вик за помощ. Родителите им не могат (или не желаят) да изпълняват родителските си
задължения и да реализират своите функции. Те не дават необходимата сигурност на
детето си или чрез своята свръхопека го тласкат към девиантно поведение. Познаване
особеностите на децата, лишени от родителска грижа, както и споменатите
поведенчески проявления и психични преживявания би довело до тяхното разбиране и
приемане, без нереалистични очаквания и изисквания.
Има необходимост от дискутиране на смисъла на приемната грижа като
заместваща семейството или като споделена грижа. Това ще помогне да се включи поадекватно родното семейство на детето в процеса на прилагане на приемната грижа.
Грижата за децата би трябвало в много по-голяма степен да е обща за екипа,
семейството, другите институции като детска градина, училище и пр. В този смисъл
настаняването на дете в приемна грижа е част от цялостната грижа за дете в риск, а не
прехвърляне на грижата.
Участието на децата в процесите на решение, както и на самата грижа е
недостатъчно и е необходимо да се разработят адекватни форми за него. Липсата на
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активно участие на децата и младежите при вземането на решения, изисква практиката
да се насочи към разширяване на възможностите така, че децата да имат право активно
да участват във вземането на решения. Децата се нуждаят от повече пространство да
бъдат чути, да могат да изразят своето отношение и желание, по начин подходящ за
възрастта им. Неообходимо е също да има компетентни специалисти да разберат
техните истински пос- лания. Ето защо е важно тези деца да бъдат включвани в редица
дейности, ателиета, програми, услуги. Такъв подход също намалява риска от
злоупотреба и прави приемната грижа по-отворена.
Резултатите, събрани от групите на специалисти и на приемни родители ясно
посочват, че на този етап има сериозни затруднения за настаняването на деца с
увреждания, както и на деца от не- български етнически произход. В този контекст,
тяхната социализация е изключително силно затруднена и следва да се предприемат
радикални мерки в тази насока.
Освен това, за да бъде ефективна приемната грижа и изпълни своите цели към
социализиране на децата в приемна семейство следва тя да се основава на следните
основни изисквания:
 Приемните родители да защитават най-добрият интерес и правата на детето;
 Зачитане достойнството и личността на детето;
 Настаняване на детето възможно най-близо до родителите му и/или до други
значими за него хора;
 Осигуряване на редовни контакти между детето и неговите биологични родители,
когато това е в негов интерес;
 Зачитане правото на биологичните родители и детето да участват в процеса на
вземане на решения, относно бъдещето на детето;
 Равнопоставеност и партньорство на участниците в процеса на социализация;
 Приемните семейства да са партньори в помагащото взаимодействие и
подобряване грижите за деца;
 Приемните родители да гарантират поверителност на информацията;
 Настаняването на дете в приемно семейство да има временен характер.
Изложението на съдържателния материал в настоящата студия дава възможност
да бъдат формулирани следните обобщения и изводи:
1. Приемен родител все повече се възприема като лице, което полага приемна
грижа, което отразява относително новата тенденция за поставяне на ударението
върху поддържането на връзките с биологичните родители като значима цел на
приемната грижа.
2. По време на настаняването на детето в приемно семейство, приемните родители
поемат отговорността както за опазване живота и здравето му, така и за неговото
възпитание. Те не могат да вземат еднолично решения, свързани с бъдещето на
детето или да променят решения, които са били съгласувани с човека (хората),
носещ родителската отговорност и специалистите, супервизиращи детето и
приемното семейство.
3. Целият процес на подбор, оценяване, одобряване и обучение на приемни
семейства е насочен към осигуряване на безопасна и качествена грижа за децата,
която ще им даде възможност за придобиване на умения за самостоятелен живот
и по-добра социална интеграция.
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4. Налице са както позитивни, така и негативни характеристики на приемното
семейство. Позитивните се свързват с отглеждане и възпитание в семейна среда
и формиране на модел на поведение; изграждане на връзка със значим
възрастен; осигуряване на активна и адекватна социализация на детето и др.
Негативните се свързват с: изграждане на зависимост на децата по отношение на
приемните родители; възможност за формализиране на грижата и превес на
материалната страна; преживяване от детето на раздялата с приемните родители
като още едно отхвърляне и др.
5. Мотивацията има решаващо значение за развитието на взаимоотношенията
между бъдещите приемни родители и детето. Не винаги мотивите на желаещите
да станат приемни родители са ясно осъзнати от тях самите. Но те моган да
бъдат: любов към децата; чувство на съжаление към децата в социалните
домове; невъзможност за създаване и отглеждане на собствени деца и др.
6. Приемното дете има винаги един различен статус в семейството със собствени
деца. То знае, че за разлика от биологичните деца на приемното семейство, не е
―истинско‖. Често сравнявайки се с биологичните деца на приемните си
родители, се чувства непълноценен негов член. То се нуждае от много подкрепа,
такт и търпение, за да възприеме новия си статус и успешно да се адаптира към
новото си семейство.
7. Решението за реализиране на приемна грижа е следствие от редица
взаимосвързани мотиви (съзнавани и несъзнавани). Позитивните отношения
между съпрузите в приемното семейство, между биологичното и приемното дете
и между приемното семейство и социалното обкръжение е това, което би
поддържало (и развивало) желанието на приемните родители да бъдат такива, да
приемат себе си за успешни, да се чувстват удовлетворени.
8. С настаняването на приемно дете в семейството се променят всички
взаимоотношения. Между бащата и майката, както и между децата настъпват
неизбежни промени, за да може приемното дете да намери своето място между
тях.
9. При наличието на собствени деца в приемното семейство, ―чуждото дете‖ става
чувствително към своя особен статус. Биологичните деца също стоят пред
тежката задача ―да разделят‖ родителите си с новото дете.
10. Дълго време в практиката е било прието биологичните родители да бъдат
изолирани, тъй като се е смятало, че контактите с тях се отразяват негативно на
приемното дете. Вече е доказан фактът, че техният потенциал може да се
използва. Така едно от изискванията към приемното семейство е приемните
родители да имат нагласата за контакти с биологичните родители на приемното
дете. Това за тях често се явява най-голямото предизвикателство на приемната
грижа.
11. Сътрудничеството между приемното семейство и биологичните родители е
необходимо условие за ефективната реализация на приемната грижа, чиято цел е
завръщането на детето в биологичното семейство.
12. Някои деца отказват контактите с родителите с цел наказание. Това поведение се
причислява към стратегията за предотвратяване на болката. Намерението на
децата да накажат родителите си често се придружава впоследствие от чувства
за вина и агресивните им намерения се обръщат срещу самите тях.
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13. Ролята на приемните родители се определя до голяма степен от
―двойствеността‖ на приемната грижа - децата живеят в семейството на
приемния родител, но крайната цел обикновено е тяхното завръщане в родното
семейство. Така децата би следвало да не се привързват прекалено много към
приемните родители, за да са готови за връщането си у дома.
14. Социалното обкръжение е предизвикателство за приемните родители, тъй като
ако то не разбира (а това често се случва) техните грижи и проблеми с
приемните деца, те приемат себе си като отхвърлени от обществото.
15. Приемните родители са посредници между това, което е било преди за детето и
неговото сега. Те са и хората, които влагат думи за това, което то преживява, за
смисъла на промяната, подкрепяйки детето в преминаването му през
травматичното.
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