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“Как е възможно да има прекалено много деца?
Все едно да кажем, че има прекалено много цветя.”
Майка Тереза

Увод
Актуалност на проблема
Всяко дете трябва да се чувства специално
и ценено, не заради това, кое е, а просто
защото го има. Без значение дали има
проблем в развитието и дали е различно.
Детето с увреждане (ДУ) трябва да води
пълноценен живот в условия, които осигуряват достойнството му, стимулират самостоятелността и улесняват активното му
участие в обществото. Това право е гарантирано в чл. 23 от Конвенцията на ООН за
правата на детето, съгласно който всяко
ДУ има право на специални грижи и помощ, „насочена към осигуряване на ефективен достъп и получаване на образование,
обучение, здравни грижи, рехабилитация,
подготовка за трудова дейност и възможности за отдих по начин, позволяващ на
детето най-пълната възможна социална
интеграция и индивидуално развитие,
включително неговото културно и духовно
развитие”.
Броят на децата с проблеми в развитието
(ДПР) се увеличава по ред причини.1 Проблемите им са често дискутирани през последните десетилетия в света, а от няколко
години и в България. Обсъждат се здравословните им проблеми, търсят се и се предлагат различни медицински интервенции и
1 Например, поради подобрените неонатологични
грижи и увеличената преживяемост на недоносените
и на родените с ниско тегло, увеличаване броя на
износените многоплодни бременности, включително
ин витро, по – късната възраст за раждане на
майките, въздействието на все повече вредни
фактори от околната среда, и т.н.

рехабилитационни мероприятия, говори се
за интеграцията им в обществото и социалното им включване. Всичко това може в
най-пълна степен да се случи вътре в семейството, в подкрепяща и стимулираща
семейна среда. Националната стратегия за
закрила и социална интеграция на ДУ
(2003–2005), приета от ДАЗД, препоръчва
на ангажираните институции в България
като първа стратегическа цел „І. Промяна на
модела на грижа за деца с увреждания от
настаняването им в специализирани институции към грижи в семейна среда.”

Основна цел и
изследователски въпроси
Да, децата с трайни увреждания и с проблеми в развитието трябва да живеят и се
развиват в семействата си.
Какво се случва обаче в тези семейства,
как функционират те, с какви проблеми се
сблъскват останалите членове на семейството – родители, братя и сестри.
Защото проблемите на ДУ пряко рефлектират върху всички тях. И ако говорим за появата на едно ДПР в семейството, трябва да
имаме предвид, че всъщност се променя
качеството на живот на още няколко човека
– възрастни и деца.
П. Ман (Munn, 1997) определя ДУ като
„малцинство сред малцинството”, обяснявайки, че те са два пъти повече игнорирани
и два пъти по–раними заради стигмата,
липсата на възможности, стреса от увреж-
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дането, успоредно с вече компрометираните семейни отношения.
Как тогава би трябвало да определим родителите, братята и сестрите на ДУ?
Какъв е техният социален статус, какви са
спънките и предизвикателствата пред тях,
приети ли са в обществото или остават
стигматизирани и отхвърлени?
Решават ли се родителите да последват
мечтите си, да създадат и отгледат още
деца, пълноценно ли е семейството, в което расте дете със специални нужди?
До този момент тези проблеми остават
встрани от приоритетите на отговорните
институции и все още не са обект на особено внимание.2 Ето защо, потребността от
подобен анализ провокира изследователския екип да анализира изследванията по
проблема в международен план, да проведе собствено емпирично изследване,
посветено на темата за второто дете и да
намери отговори на формулираните погоре въпроси.
Основната цел на анализа е да бъдат идентифицирани проблемите и предизвикателствата пред семейството на ДУ, да бъде изследвана значимостта на и нагласите за
раждане на второ дете и да бъде формулиран балансиран подход при отглеждането
на децата в семейство на ДУ.
Настоящият доклад е разработен по Дейност № 2 „Анализ” по Проект BG05/1374
„ДЕТЕ – Да споделим с вашето семейство“,
изпълняван от Фондация „Деца с проблеми
в развитието“, фонансиран по Програмата
за подкрепа на НПО в България по ФМ на
2

Още повече, защото демографската ситуация в
страната ни е стряскаща. България е с най-нисък дял
на раждаемостта и най-висок на смъртността, това е
държавата в Европейския съюз с най-голям
отрицателен прираст (-5,7 на 1000 души), показват
данните за 2014 г., представени от Европейската
комисия.

ЕИК по договор 291/18.05.2015 г. Екипът,
участвал в реализацията на изследването и
изготвянето на доклада включва:


Редактори: д-р Даниела Миланова,
експерт-лекар; Жулиета Темникова,
експерт-психолог; Любка ГеоргиеваПелева,
експерт-комуникационни
стратегии;



Основен изследователски екип: д-р
Даниела
Миланова,
Жулиета
Темникова, Любка Георгиева – Пелева



Подкрепящ екип: екипа на МЦ „Деца с
проблеми в развитието“

Структура на доклада
На първо място, докладът включва резултатите от кабинетно проучване на специализираната литература по отношение на
структурата и функционирането на семействата на ДПР – родителска двойка, братя и
сестри. Акцентът е поставен върху проблемите и предизвикателствата, които поставя
пред цялото семейство отглеждането на
ДУ. Анализират се трудностите при вземане
на решение за второ дете, както и изпитанията при намиране на балансиран подход
в отглеждането на децата в семейството.
На следващо място, докладът представя
обобщена информация от проведено емпирично изследване – анкетно проучване и
полуструктурирани интервюта с родители
на ДУ, посещаващи МЦ „Деца с проблеми в
развитието”, с цел изследване на нагласите
им за или против второ дете в семейството. Представени са избрани откъси от
проведените интервюта със семейства с ДУ,
които имат второ дете, относно техния личен опит, трудности и предизвикателства в
живота на тяхното семейство.
В част трета, на базата на прегледа на международната теория и практика и проведеното емпирично изследване на направени
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изводи, които могат да бъдат полезни на
всички заинтересовани страни, пред които
стои темата за второто дете, както и са
очертани стратегии за намиране на оптимален подход при отглеждането на ДПР и
здравото дете.
В четвъртата част е направен анализ на настоящите настроения и нагласи в общественото пространство по отношение на ДУ и
техните семейства (социално-икономи-

чески и политически особености на българската действителност), необходимостта от
обществено обсъждане.
В последната част са предложени комуникационни стратегии на няколко нива – родители, институции, неправителствени организации, медии, общество.
Докладът завършва с кратко обобщаване на
резултатите от анализа на експертния екип.

Преглед на изследванията върху
предизвикателствата пред семействата на
деца с увреждания
Основни проблеми
Традиционното понятие за семейство е, че
то е първична социална група, в която индивидите се раждат и от която зависят за
отглеждане и социализация. Те обикновено
живеят в едно домакинство, където се посрещат всички техни социални, психологични и икономически нужди и чрез взаимодействията им се осигуряват адаптацията
и социалната им активност. Семейната
структура налага поведенческите модели
на индивида чрез постоянното им повтаряне, които гарантират взаимодействията
между членовете на семейството и налагат
определени правила. Когато говорим за
развитието на ДСН, тогава ролята на семейството нараства още повече. Според
съвременните концепции за рехабилитация, възпитанието на детето трябва да се
извършва в неговата естествена семейна
среда. Те посочват необходимостта от отказ
от отглеждане в институционални условия
за сметка на подкрепата на семействата,
отглеждащи деца с увреждания. Това обаче
се оказва една нелека задача, зависеща от
много комплексни фактори, защото животът на семействата с ДУ е много по-разли-

чен от този на семействата, отглеждащи
здрави деца.
EACD (European Academy of Childhood
Disability) приема, че ДУ са около 2,5% от
всички деца, а още около 8% имат обучителни и поведенчески проблеми. Това
прави общия дял на ДПР около 10% от
всички деца. Уврежданията могат да засегнат различни сфери от развитието – двигателни, интелектуални, сензорни, комуникативни, поведенчески дефицити, изразени в
различна степен, класифицирани като различни заболявания или проблеми в развитието.
Диагнозата, вида и тежестта на увредата,
степента на изява имат отношение към това
как е възприемано детето, доколко е зависимо от обгрижващия, какви са перспективите за развитието му. В семейството настъпват промени, които предизвикват „ефект
на вълна“, влияеща на функционирането
му. Изправено пред диагнозата на детето,
семейството преформулира приоритетите
си, необходимо е да се адаптира към значителни промени в ролите, структурата и
моделите на свързване. Как и по какъв на-
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чин ще се преработят и интегрират, зависи
от нагласите, убежденията и семейната организация.
Когато разберат, че дълго очакваното дете
има проблем, всички родители преживяват
много силни негативни емоции, изпълвайки ги с безпомощност и загуба на връзка
с реалния живот.

Фази на траур
В специализираната литература има множество описания на тези преживявания,
психолозите ги разграничават в няколко
периода, наречени „Фази на траур”. Според
някои автори фазите са четири, според
други пет. Разбира се, това разделяне на
фази е условно. Много често те се преплитат или преминават една в друга, могат да
бъдат пропуснати или пък неколкократно
преживявани. Психологичната практика
показва, че пътищата, по които се върви в
скръбта, са строго индивидуални, но само
тези семейства, които успеят да достигнат
до последната фаза и да излязат от негативните емоции са в състояние да помогнат
на детето си. Разбирането им има отношение към цялостното функциониране и стратегиите за справяне и оцеляване на семейството.
Интензивността, продължителността на
емоционалните преживявания на родителите, преминаването през различните фази
е многофакторно обусловено. Има зависимост от това кога се проявява увреждането
на детето – още от раждането или по–
късно; начинът, по който родителите разбират новината, как е поднесена от специалистите; какъв вид е увредата и каква е степента на изява, доколко е видима от околните.

Реакция
Индивидуалните, социалните, културните и
религиозните различия предполагат уникална реакция на всяко семейство. Няма
правилен или грешен начин за посрещане и
справяне с предизвикателствата на дете с
проблем в развитието.
Стратегиите за справяне на семействата са
различни. Определят се от множество променливи, свързани с индивидуалните ресурси, специфичния характер на диагнозата, лечението, интензивността на участието на специалистите. Не на последно
място значение има миналото и настоящото функциониране на семейството.
Присъствието на ДПР представлява сериозно изпитание за родителите. Докато обгрижването е нормална част от живота на
един родител, осигуряването на съответните грижи, необходими за дете с дългосрочни функционални ограничения, може да
се окаже в тежест и дори да повлияе неблагоприятно както физическото, така и психическото здраве на родителите. Установено
е, че те преживяват по-високи нива на
стрес, претоварване, чувство на вина, изолация от социални контакти. В съвременните медицински и социални науки за определяне на последствията при хронични
заболявания се използва понятието качество на живот. То включва условията на живот, получени при комбинирането на ефектите от различни фактори, например здравословно състояние, щастие, образование,
социални и интелектуални постижения,
свобода на действие и изразяване, занимания, носещи удовлетворение, както и разбирането на индивидите за тяхната социална позиция и ценностната им система във
връзка с целите, очакванията и стандартите
им. Грижите и свързаните с тях отговорности се приемат за важен аспект в определянето на качеството на живот на гриже-
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щите се. Според някои проучвания има
снижаване в качеството на живот при родители на ДПР, като най-изразени са при тези
с интелектуален дефицит. [7]
Наблюдава се в четирите основни показателя за качество на живот – физическа област, психологична област, социална област
и околна среда. Често родителите на ДУ
показват по-занижено физическо здраве,
затруднени социални контакти, нарушено
психическо равновесие.
Неформалната социална подкрепа, т. е. помощта от разширеното семейство (баби,
дядовци, други роднини), приятели и съседи се оказва по-ефективна, отколкото
формалната такава, предоставена от професионалисти и съответни институции
(Boyd, 2002). [9]. Това са хората, които освен
морална подкрепа, могат да осигурят
кратка почивка за родителите като гледат
детето и им осигурят физически и психически комфорт. Не е рядкост обаче, бабите
и дядовците да откажат да приемат увреждането на внучето, особено ако не е видимо изразено, а по-скоро упрекват родителите в неправилно обгрижване и възпитание (Gray, 1998). [10].
Социалната подкрепа е най-ефективна тогава, когато е съобразена с особеностите и
нуждите на семейството и е индивидуално
насочена.
СЗО (2007) [8] съобщава, че начинът, по
който семейството реагира на увреждането
на детето пряко зависи от това как обществото разбира и се отнася към това увреждане.
Сферата околна среда включва в себе си
въпроси относно физическата сигурност и
безопасност, домашната обстановка, здравеопазването и социалните грижи. Тук
проблемите и тревогите на родителите са
много. Страховете са свързани с това, дали

създават подходящите битови условия, които осигуряват максимална безопасност на
детето и същевременно стимулираща среда
за развитие; нуждата от постоянно присъствие за обгрижване и асистиране в дейностите от ежедневието; осигуряването на качествена храна, хранителни добавки и медикаменти; проблемите, свързани с детската
градина и училище; недостъпната инфраструктура; нуждите от адекватни медицински
грижи и трудностите за получаването им,
продължителните рехабилитационни процедури и недостатъчното им и некачествено
присъствие, особено в малките населени
места; бюрокрацията и некоординираните
услуги от различните ведомства – социални,
здравни, образователни. [7]
Семействата на ДУ страдат много повече от
икономически затруднения, отколкото другите семейства. Намаляват приходите, защото единият родител, най-често майката,
остава в къщи да гледа детето или работи
почасово. Икономическата ситуация в семейството се влошава, тъй като се появяват
допълнителни разходи за лекарства, рехабилитация, за специално оборудване и помощни средства, за специализирани пособия. Увеличените разходи принуждават
бащата да работи допълнително, което намалява времето му за почивка и за семейството, а това респективно води до напрежение и негативни последици за цялото
семейство. Всъщност разходите, свързани с
отглеждане на ДУ са три пъти по-големи от
тези, необходими за здраво дете
(Langerman and Worrall 2005: 1) [11]. Според
сравнително проучване в различните европейски страни най-висок процент семейства на ДУ със сериозни финансови проблеми има в България: 86,3% в нашата
страна при средна стойност за Европа
43,1%. [12]
Вече споменахме, че майката обикновено
трябва да прекъсне работа, постоянно или
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временно, ако детето тръгне на детска градина или на училище. Необходимостта от
прекъсване на работата за много жени означава не само намалени финансови ресурси, но също и сериозна промяна в професионалния живот, раздяла с професионални амбиции, планове за кариерно развитие. Дори и да има възможност и да иска
да работи, намирането на работа е потрудно, тъй като работодателите очакват,
че те ще използват повече отпуски и болнични. Семейството се връща по принуда
към един остарял традиционен модел,
който поставя майката в неблагоприятна
позиция. Можем ли да кажем, че родителите на ДПР са дискриминирани по отношение основни права, а именно правото на
труд?
Много автори посочват, че отглеждането на
ДПР може да има освен негативни, но и
положителни резултати върху семейството
[13]. Според тях, голям процент от интервюираните родители съобщават, че в резултат на продължителните отговорности
по отглеждането на децата, те са постигнали по-добро себепознание и се чувстват
по-уверени и силни. Като положителен момент се отчита и изграждането на обратна
връзка на подкрепа, при която ДУ предлага
компания и помощ в изпълнението на
ежедневни задачи.
Други проучвания обаче показват, че родителите, които имат положително отношение към отглеждането на ДУ, често биват
упреквани, че не са реалисти, че отказват
да приемат „трагичното” обстоятелство
([14] или отричат проблемите на децата си.
Огромно количество доказателства има в
литературата, че откриването на положителни аспекти в такива ситуации има категорично позитивен ефект върху психическото и физическото здраве на родителите.
Но ако те са постоянно обезкуражавани да

търсят добрите страни на отглеждането на
ДПР, това ще доведе до негативни последици за цялото семейство.
Как състоянието на първото ДПУ повлиява
вземането на решения? Трудностите при
отглеждането на ДУ могат да доведат до
увеличаване на негативните нагласи за последваща бременност. Родителите се притесняват дали следващото дете ще се роди
здраво и дали ще се развива нормално,
дали след раждането му ще се промени
тяхното отношение към ДУ, дали то няма да
влияе негативно върху развитието на здравото дете.
За да стигнат до идеята за последваща
бременност, родителите трябва да са преодолели траурните реакции, да са намерили
начините за справяне с проблема на своето
семейство, да се почувстват уверени, че
правят всичко необходимо за цялостното
развитие на ДСН.
Бременността в нашето общество до голяма
степен се приема за свободен избор, благодарение на наличието на лесно достъпни
контрацептиви и възможност за прекъсване
на бременността, придружени от ниските
социални изисквания за родителство. Поради тези причини може да приемем, че
индивидите, които стават родители, вземат
това решение след обмислянето на положителните и отрицателните му аспекти.
Това рационално пресмятане се прилага не
само за първоначалното решение да имаш
дете, но и за решенията за последващи
бременности. Има сведения, че решенията
за бременности се вземат последователно.
Въпреки че индивидът може да започне с
идеята колко деца би искал да има, последващите решения за родителство се вземат на базата на настоящите условия и
придобития опит. Това означава, че придобитият опит от отглеждането на първото
дете ще има влияние върху последващите
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решения дали и кога да се отгледа второ
дете.
Увеличената свобода на избора да бъдеш
родител също е и предпоставка за промяната на културните норми на родителството. Хората, които решат да бъдат родители, все повече могат да бъдат определени като силно мотивирани да имат деца.
Много възрастни, които решат да имат
деца, го правят с желание да отгледат децата и да бъдат част от живота им. Докато
децата в миналото са били желани заради
тяхната икономическа стойност, модерните
деца са „безценни” на базата на тяхната
социално – психологическа стойност
(Zelizer). Родителството, следователно, се
приема за мотивирано от социални и психологически фактори. Това предполага, че
тези „безценни” деца изискват сериозни
инвестиции, т. е. родителите трябва да преценят дали имат достатъчно време, енергия
и финансови ресурси да отгледат дете (и
следващи деца).
Семейната структура функционира чрез
подсистеми, установени от индивидите.
Една от тези подсистеми е тази на сиблингите(братя и сестри) (С),. Човешките същества търсят социални контакти още от раждането, имат нужда от приятели, на които
могат да се доверят и сиблигите са найдобрият начин да се удовлетвори тази
нужда. Връзката между сиблингите, за разлика от други социални връзки, свързва
индивида, физически и емоционално, към
един от най-важните периоди в живота му.
Тази връзка е доживотна и натрупаният
опит в нея се пренася и използва в изграждането на останалите взаимоотношения. С
споделят общо семейно наследство – генетично, като житейски опит, родителско
внимание, инвестиции, материални ресурси, близко обкръжение.

Dunn и McGuire определят отношенията
между С като основана на емоции връзка,
която започва развитие от раждането и
имаща отделна и по-силна структура от останалите. Разпространено е мнението, че С
инстинктивно се предпазват и се грижат
един за друг.
Връзките между С са изключително важен
стимул за социалното, емоционалното, когнитивното развитие. Социолозите твърдят,
че С оказват влияние чрез изпълняване на
ролеви модели. Според психологичната
литература интелигентността на децата се
увеличава чрез директни интеракции с техните С [2]. За децата е благоприятно да играят на сложни въображаеми игри със С си
от гледна точка на емоционалното и когнитивното развитие.
С представляват уникален източник на
емоционална подкрепа, по-голяма от тази
на родителите и връсниците. Във всяко семейство всяка връзка, която С имат е уникална, важна и специална. Братята и сестрите си влияят взаимно и играят важна
роля в живота на другите членове от семейството. Наистина, отношенията между С
са първата социална мрежа и са отношения, съставляващи основата на взаимоотношенията с хората извън семейството[11].
Братята и сестрите са първо един екип и с
израстването си те могат да приемат нови,
различни роли един за друг – учител, приятел, пример за подражание последовател,
защитник, враг, конкурент, довереник.
В специализираната литература има много
проучвания върху взаимоотношенията
между децата в едно семейство, но като че
ли недостатъчно е разглеждана ситуацията,
когато едно от децата има хронично заболяване или някакъв проблем в развитието.
Със сигурност можем да кажем, че в България задълбочени, специализирани проучвания не са правени.
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Когато едното дете в семейството е с проблем, дългосрочните ползи от взаимоотношенията между двете могат да бъдат променени. Здравословното състояние на С
директно влияе върху детското развитие по
различни начини.
От една страна ДПР получава пример за
подражание като физическо, интелектуално
развитие, най-естествения и достъпен път
за комуникация, стимул и еталон за измерване на собствения си напредък. Помощта,
която здравият С оказва върху ДПР, е безценна, защото се случва по естествен и без
съпротиви начин, а именно чрез играта.
Специалистите са категорични, че ДУ демонстрират напредък в развитието и реализиране на възможностите си, когато родителите успеят да създадат атмосфера на
разбирателство, подкрепа и взаимодействие и въвлекат в нея и здравите деца. Изключително важен момент, който трябва да
имат предвид възрастните е, че социалните
взаимоотношения между децата в семейството често компенсират ограничените възможности на ДУ за контакти с други деца
извън семейството.
От друга страна обаче, хроничният проблем
на едното дете може пряко да се отрази
върху другото дете. Мащабно проучване,
направено между 1970 и 1995 година съобщава, че около 60% от С на ДУ са изложени на риск от понижени социални компетентности, екстернализирано или интернализирано поведение (Williams, 1997) [3].
Функционалните разстройства могат да се
изразят с ниска самооценка, чувства на завист и ревност, проблеми в училище, социална изолация.
Интересни констатации прави Kowalski[3],
според когото не тежестта, а по-скоро типа
на увредата има значение за отношението
на С. Колкото е по-видимо и лесно за разбиране увреждането, толкова по-близки

отношения се създават между децата и с
времето укрепват. Уврежданията, които не
са видими и лесно разпознаваеми, създават
затруднения на С да се справят с тях, невидимото стресира повече.
С на деца с интелектуални дефицити изпитват много по-високо ниво на стрес, натоварени са с повече отговорности, страдат от
липса на внимание.
Отговорите и чувствата на типичния С на ДУ
не са постоянни, а по-скоро склонни да се
променят с времето, тъй като се адаптират
към ДУ и се справят с реалността ден за
ден.
През ранните години на развитие, здравите
деца в семейството могат да имитират физически и поведенчески ДУ. Това може да
доведе до регрес в развитието. Колкото помалко е детето, толкова по-трудно ще бъде
за него или нея да разбере ситуацията и да
интерпретира събитията реално. Децата в
предучилищна възраст например, се чувстват объркани, страхуват се, тревожат се и са
сърдити на своя брат/сестра с увреждане.
Здравите деца може да негодуват за времето, което родителите отделят на ДУ, да
приемат това за отхвърляне и да се чувстват
изолирани. Те могат да се чудят какво не е
наред с тях, че родителите им обичат повече ДУ. Децата в предучилищна възраст
може да се чувстват неудобно или да се
срамуват, когато признават за различията
между себе си и своя увреден брат/сестра.
Много често са обект на лошо отношение от
връстниците си, чувстват се различни и
неприети, като това задълбочава изолацията им или приемат ролята на защитници
на своя брат/сестра, което да доведе до
конфликт с връстници.
Здравите деца могат да изпитват завист,
защото може да се наложи да вършат някаква семейна работа, докато ДПР е освободено от това. Децата, от които се изисква
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да помагат в грижите за ДУ или да поемат
повече от домашните задължения сравнено
с техните връстници, може да се чувстват
пренатоварени или притиснати да пораснат
по-бързо. Това е силно изявено сред поголемите сестри, според американско проучване, въпреки че и братята помагат в
грижата за децата с увреждания. Изследванията показват, че специално по-големите
сестри имат повече отговорности. Те участват по-малко в техни лични занимания и
имат по-сериозни конфликти с ДУ.
Здравите деца може да се чувстват длъжни
да компенсират ограниченията на детето с
проблеми. Те могат да действат като строг
родител, като поемат по-голяма отговорност от колкото е нормално за грижата в
едно семейство, като подкрепят родителите си или когато единият родител не живее с тях (най-често бащата).
Giallo & Gavidia-Payne (2006) [14] посочват,
че семейният фактор е най-важният за това
как детето ще приеме С с проблеми, как ще
се справи с това и какви последици ще има
за него всъщност. Тук се включват социално
– икономическото състояние на семейството, нивото на стрес на родителите, комуникацията и стратегиите за справяне вътре
в семейството. Важен компонент също е
начинът, по който ДНС се възприема и отглежда в семейството. Ако увредата се характеризира като негативна или детето е
свръхобгрижвано, другите деца в семейството е по-вероятно да реагират с враждебност и страх. Когато родителите имат двоен
стандарт към децата с проблеми и здравите
деца, това неизбежно води до конфликти.
Въпреки, че на ДУ може да се наложи да
получи по-голямо внимание, това може да
се приеме за несправедливо от страна на
здравите С. Някои родители пък, могат
твърде много да протежират здравите
деца, за да компенсират това, че имат ДПР
в семейството

Понякога родителите на ДПР приемат нормално развиващите се деца като барометър
за прогрес, разбират влиянието на ограниченията на първородното дете чак когато се
роди второто дете и започне да преминава
през всички важни етапи от развитието. Това
може да изгради противоречиви чувства в
сиблингите. Тази тенденция за сравняване
оставя у детето впечатление, че неговото
порастване и развитие е обвързано с това на
ДПР, което поражда чувство на вина.
Някои родители пренасочват амбициите си
към С и той може да се чувства притиснат
да преследва високи академични и спортни
постижения, за да компенсира ограниченията на ДПР.
Честа грешка на родителите е спестяването
на информация. Много от тях не намират
подходящ начин просто и ясно да обяснят
пред здравото дете увреждането, възможностите и ограниченията на ДПР. Причините могат да бъдат различни – страх да не
травмират здравото дете, да не породят
негативни емоции у него или липса на комуникация и практика на обсъждане на
проблемите в семейството. Това обаче
може да накара С да се чувстват объркани,
когато родителите в опит да ги предпазят от
възможен стрес не споделят информация
за проблема на другото дете, ако нямат
възможност да говорят с връстници в същата ситуация, може да се чувстват допълнително изолирани. Възможно е да се появи притеснението, че те също ще развият
същото заболяване или да се почувстват
виновни, защото на тях им е спестено това
увреждане или да приемат, че те носят някаква вина за състоянието на ДУ. Тези притеснения често могат да персистират в пубертета и дори в зряла възраст. Родителите
трябва да уважават правото на детето да
бъде информирано, да задава въпроси и да
споделя опасенията си, да знае какви са
перспективите пред брата/сестрата със
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специални нужди и какви са плановете и
стратегиите за справяне на семейството.
Ако всяко дете в семейството има възможността да споделя проблемите си и да получава подкрепа и внимание от родителите
си, ще е по-малко вероятно развиването на
антипатия към ДУ.
Всички деца имат силни и слаби страни,
независимо дали са родени здрави, дали
имат сериозно увреждане или някакъв
проблем в развитието. Отговорност на родителите е да въведат тази концепция в
семейството. Въпреки че изглежда, че
здравите деца развиват умения и се справят със задачи лесно, те влагат също голяма
енергия, за да го правят и родителите
трябва да създадат среда, в която силните
страни и талантите на децата да бъдат проявени, като бъдат оценявани и поощрявани
– на всички деца в семейството. И отново се
акцентира на диалога, на обратната връзка,
която помага за изграждането на чувство на
гордост и увереност.
Всички заинтересовани страни е важно да
разберат, че здравите деца в семейството
също имат нужда от тяхното внимание,
подкрепа и разбиране. От друга страна,
„специалните“ братя или сестри, също изпитват стрес. Това в общи линии включва
разочарование, че не могат сами да направят всичко, че не могат да бъдат оставени
сами да играят, дразнене от постоянни напомняния, невъзможността да правят някои
неща лесно и бързо, липса на социални
умения, сравняване със здравия С, ниско
самочувствие. Така, че през цялото време
трябва да се подхожда с разбиране и подкрепа, здравите деца трябва да включват
братята или сестрите си и да си взаимодействат в различни ситуации, в които
всеки научава нещо и съзрява.
Разбира се, личността и темперамента на
всяко дете играе важна роля за отношени-

ето му към брат/сестрата, включително и
когато той/тя е с увреждане. Въпреки че
съществуват както положителни, така и отрицателни чувства във всички отношения
между братя и сестри по принцип, децата с
атипични С, имат повече положително, отколкото негативно поведение в сравнение с
децата с С в норма. Тези позитивни аспекти
включват по-високо ниво на съпричастност
и алтруизъм, увеличена толерантност към
различията, засилено чувство за зрялост и
отговорност и гордост от постиженията на
брата/сестрата [11]. Децата с проблеми в
развитието са по-склонни да приемат инструкции от С, включително децата с аутизъм
инициират повече вербална комуникация
със С си, вместо с родителите [15]. Всичко
това носи позитивни емоции на здравото
дете и го изпълва с чувство за значимост.
Израствайки заедно със ДСН, С се учат на
толерантност и разбиране особеностите на
„различните”, научават се да виждат личността зад увреждането и да уважават личните и качества, разбират, че те са хора като
тях, с възможности и ограничения, мечти,
характер. Приемайки още от детството идеята, че хората могат да се различават по
възможности, вяра, религия, раса, те разбират, че външните признаци всъщност нямат никакво значение, а е важна единствено личността и реализацията на качествата й. И тогава, когато пораснат и поемат
своите роли в обществото, С ще знаят как
на практика трябва да се случва интеграцията и може би хората с увреждания ще
спрат да са „невидими”, а ще ги срещаме
на работните им места, в магазините, парковете и заведенията, без на тях да се гледа
със съжаление или неприязън. Толерантността и разбирателството започва в семейството, изгражда се и се възпитава от
първия ден на детето чрез добър пример и
ежедневна практика.
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Емпирично изследване сред родители на деца
с увреждания
Параметри на изследването
Поради липсата на съществуващи изследвания в България, насочени към нагласите,
предимствата и предизвикателствата пред
родители, които имат ДУ или проблем в
развитието, и имат желание за второ дете,
за целите на проучването ние изготвихме и
проведохме анкети и полуструктурирани
интервюта. Насочихме се към полуструктурирано интервю, защото имахме нужда от
себеразкриване на нагласите, моделите и
преживяванията на семействата; от когнитивните схеми, поведенческите модели,
афективността и защитните им механизми.
Цел на емпиричното изследване – да се
проучат нагласите, емоциите, чувствата,
отношенията, преживяванията на родителите за вземане на решение за раждане на
второ или трето дете, в което първото ДУ
или проблем в развитието.

Преди провеждането на анкетите и интервютата бе обяснено на участващите родители каква е целта на проучването и за
какво ще се използва. За целта бе взето информирано съгласие.
Всяка анкетна карта съдържа по единадесет
въпроса. Отговорите на въпросите ни дават
информация за:
 възраст и пол на родителите;


статус на ДУ (ред на раждане, пол,
възраст, диагноза);



професионален статус на родителите;



брачен статус;



финансов статус;



здравен статус;



брой членове на семейството;



образование;



желание за раждане на второ дете;



нужда от допълнителна подкрепа
(професионална - медицинска,
психологична, образователна;
родителски групи за взаимопомощ);



как родителите виждат семейството
си в бъдеще.

Методи за събиране на инфомация:
 Анкетно проучване


Полуструктурирано интервю

Семействата бяха насърчавани да опишат
своите преживявания по време на поставянето на диагнозата на първото дете, при
вземането на решение за раждане на второ
дете и предимствата и предизвикателствата
при отглеждане на децата в семейството.
Анкетите и интервютата се проведоха в
МЦДПР, гр. София. Времето, необходимо за
попълването на анкетата и провеждането
на интервюто бе в диапазон от 50 мин. до
1 ч. и 30 мин. Бяха поведени през месеците
юни и юли 2015 г. Въпросите, които се използваха, бяха предимно отворени.

Участници: в проучването участваха 30 родители, двама братя на ДУ (възрастта на
братята е съответно 9 и 13 год.) и един братовчед (възраст – 13 год). Календарната
възраст на родителите е между 24 и 50 години.
Всички участници попълниха анкетни карти.
От анкетираните родители 12 са с деца с
ГРР (възрастта на децата е от 2 год. до
15год). Останалите 14 са с ДЦП (възрастта
на децата е от 2 г. до 9 г., от които 4 имат и
епилепсия). Проведено е изследване и с
един родител на дете с мускулна дистро-
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фия, и с един родител на дете с неуточнена
диагноза, двама родители на дете с епилепсия.
Проведоха се интервюта с 18 родители,
двама братя и един братовчед. В осемнадесетте семейства първото дете е с проблем в
развитието, а второто дете е без увреждане. От участващите родители в проучването само двама са разведени.

Аналитични методи
Анализът на данни се извърши чрез използване на Качествен Феноменологичен подход. Ние приехме този подход към преживяванията и действията на изследваните
семейства като най-подходящ, защото в
България няма проведени проучвания по
тази тема. Подходът е ефикасен и поради
това, че проблемите, които засяга са много
специфични и чувствителни. Не на последно място е предпочетен, защото изследва разбирането за това какво родителят
преживява, мисли, чувства или вярва за
обсъжданата тема.
ДУ или проблеми в развитието са с уникални качества, интереси, способности.
Следствие на това техните семейни системи
са специфични. Като имаме предвид разнообразието на представите и нагласите за
различните увреждания, искахме да сме
сигурни, че методологията ни е способна да
обхване вариациите и приликите между
семействата. Открихме ги при изследване
на нагласите при вземането на репродуктивни решения, с които се сблъскват родителите и етичните проблеми, с които обществото се сблъсква.
В хода на индивидуалните интервюта използвахме и елементи от динамично интервю. Задаваните въпроси не бяха в строга
последователност и еднакви, а се опреде-

ляха в зависимост от отговорите на интервюираният родител или дете.
Интервютата се проведоха индивидуално в
защитена среда. Осигури се необходимото
време, пространство и психичен комфорт.
Когато родителите говориха, интервюиращият наблюдава поведението на родителите, тяхната вербална и невербална комуникация. От съществено значение бяха сълзите, паузите в изказа, смеха, жестовете,
мълчанието, повторените думи и изрази.
Освен наблюдение на поведението използвахме и записи на интервютата. Всичко това
много ни помогна при анализа и интерпретацията на данните.
Следствие на горепосоченото се обособиха
три теми: „Баланс между тревоги и надежди“, „Предимства, ползи и предизвикателства при поява на второ дете в семейството на ДУ или проблеми в развитието“ и „Постигане на оптимален подход в
грижите и възпитанието на децата“.
Стигнахме до идеята следствие на общи
преживявания, мисли, надежди, споделени
от участниците в изследването. Съпоставихме интервютата на всички участници,
семейните им отношения, социалната подкрепа или липсата на такава, тежестта на
увреждането на детето и как всичко това се
отразява при вземането на решение за
раждане на второ дете. Също така анализирахме отношенията между децата и родителите в семействата.
След завършване на интерпретациите и
анализите, интервюиращите дадоха обратна връзка на интервюираните участници. Те от своя страна потвърдиха валидността на направените изводи.
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Резултати
В интервютата диференцирахме три основни групи въпроси:
1.

Въпроси, насочени за първото дете с
увреждане
или
проблеми
в
развитието

Чрез тях добихме информация за това, кога
и как родителите са разбрали за увреждането на детето; как са се почувствали, когато са разбрали за състоянието му; как се е
почувствал партньорът и другите членове
на семейството; променило ли ги е присъствието на детето; как се отразява на професионалният им статус; влияе ли и как на
социалните взаимоотношения; има ли кой
да ги подкрепя, насочва.
2.

Въпроси, насочени към желанието за
второ дете

Насоката бе в следните направления: кога и
как са усетили желание за второ дете; за
какво са мислили; какви чувства са изпитвали; какво е мислил и чувствал партньорът; подкрепяни ли са от партньора, другите членове на семейството, от приятелите.
3.

Въпроси, изследващи
състояние

актуалното

Насочеността им е по отношение на: как се
чувстват заради взетото решение за второ
дете; какво би било по-различно, ако нямаха второ дете; как си представят семейството в бъдеще; как се справят и какво им
помага; какво ги затруднява в ежедневието;
какво ги радва.
Първата тема, която се обособи следствие
на анализа на интервютата е „Баланс
между тревоги и надежди“. Тя много ясно
се диференцира предимно от споделеното
от родители на деца с ГРР. Основните им
притеснения са свързани с несигурността на
диагнозата и честотата на проява при второто дете. По отношение на тежестта върху

следващите деца и евентуалните неблагоприятни ефекти върху ДПР се наблюдаваха
притеснения и в двете групи родители – на
деца с ДЦП и при родители на деца с ГРР.
Родителите се люшкат между надеждата,
че второ дете без проблеми може да промени настоящото им състояние и страховете, че от друга страна може да усложни
настоящата ситуация, с която ежедневно се
справят. Въпреки това, относно радостта от
раждането на второ дете, родителите са
единодушни, че няма такова щастие на
света.
На въпросите, насочени към справяне със
ситуацията, родителите отново споделят
притесненията и надеждите си. Те са провокирани от степента на увреждане на детето, от взаимоотношенията в семейството,
както и от социалната подкрепа и приемането на детето от социума.
Балансът между надеждите и тревогите
чудесно илюстрира психологичния конфликт, който преживяват родителите. Когато
разберат за увреждането на първото си
дете и получават информация за състоянието му, решението кога да имат второ дете
е индивидуално.
Несигурността и представата за риска от
честотата на проява на заболяването е важен фактор в съзнанието на родителите. На
някои от тях, които са посещавали медицински прегледи в първата година от живота на детето със съмнение, че „нещо не е
както трябва“, често са им казвали, че
„всичко е наред“, „все още нищо конкретно
не може да се каже”. Затова родителите
описват несигурността като едно от найтрудните преживявания. Те „със сърцето
си“ са усещали, че „нещо с детето не е наред“, „детето не е като останалите деца“.
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ОТКЪСИ ОТ ПРОВЕДЕНИ ИНТЕРВЮТА

Поради съображения за сигурност сме използвали инициали на имената на родителите. За всички деца с увреждане или
проблеми в развитието сме използвали
нотация Х.
Интервюиращ: „Как разбрахте
за диагнозата на детето си?“
Майка А: „Бях в неведение до 45 м. от раждането на детето. Забелязах, че не се обръща. Отидох на
педиатър…“
Майка И.: „Сензитивно усещах, че
има проблем“.
Поради инстинкта си към детето много родители започват да посещават терапевтични центрове още преди поставянето на
диагноза на детето им.
Семействата са натоварени с несигурност
около диагнозата и бъдещето, което ги
очаква. Те питат: „Какви са рисковете за
евентуална втора бременност?“, „Какво
ще се случи в бъдеще?“
Изясняването на диагнозата и многото
грижи, нужни за отглеждане на ДУ, забавя
вземането на решение за второ дете.
При родителите на деца с ДЦП не се наблюдава такава закономерност, защото
всичко е ясно още в първата година от живота на детето. Въпреки това осъзнаването
на диагнозата е шокираща за родителите.
Майки споделят:
Интервюиращ: „Как се почувствахте, когато разбрахте за състоянието на детето си?“
Майка Л.: „Чувствах се в безтегловност. Следва удар след удар. Дават ти надежда и след това ти я
отнемат. Оставаш в безтегловност. През тази една година осъзнаваш какво ти се е случило и ако ис-

каш да продължиш, трябва да приемеш детето такова, каквото е.
Това е най-трудният момент.“
Майка А.: „Не ми се живееше,
щеше ми се да се продъни земята.
Много време не можех да разбера на
кой свят съм. Но заради професията
ми трябваше да давам опора на
майка и на татко /медицински специалист/. Според теорията за невропластичността на мозъка виждах
светлинка.“
Майка П.: „ Страшно…Много
студена вода се изля“.
За изясняване на взаимоотношенията в семейството бяха необходими още въпроси.
Интервюиращ: ”Как се почувства
партньорът ви?“
Майка А.: „Той е по-оптимист.
Много е страшно, когато той се
предаде… взаимно се допълваме, вадим се заедно, за да изплуваме“.
Майка П.: „От решението на
ТЕЛК - 100% инвалидност, таткото
много се стресира“.
Майка Л.: „В първата година и
половина много ми е помагал. Имаха
много силна връзка с детето, но
накрая не издържа. Постепенно започна да се срива“.
Майка .: „Помага. Не показва
емоциите си“.
Интервюиращ: “Как се чувстваха
другите членове на семейството
ви?“
Майка П.: „Моите родители още
не могат да свикнат с мисълта.“
Майка Л.: „Татко ми каза: за да
ти е лесно, трябва да приемеш
това дете такова, каквото е, да го
заобичаш каквото е, за да може и
ти да му дадеш пълноценно своята
обич и грижа. Не си задавай въпроси
защо на тебе, защо сега. Първо,
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няма отговор, второ- отговора не
ти носи нищо. Ти трябва да продължиш да живееш с това, което
ти се е случило и да го приемеш.
Детето има нужда не по-малко от
обич. Като малките деца – обичат
мама, тати, братчето, мечето, което не ходи и не говори, но го обичат.
Трябваше ми една година, за да го
осмисля“.
Майка В.: Майката на съпругът
ми: „В нашия род няма такива
неща“.
Другата баба: „До кога ще ходите на терапия?“
При определени заболявания състоянието
на детето първоначално е незабележимо и
поставянето на диагнозата изисква продължително наблюдение и време. Поради
това приемането на диагнозата е трудно за
семейството, особено за бабите и дядовците. Те се държат с детето като със здраво,
„без проблеми“ внуче. Понякога обвиняват
майката, вменяват й чувство за вина. Като
следствие у майката се засилва желанието
да промени обстоятелствата и се поражда
желание за раждане на второ дете.
По отношение на влиянието на състоянието
на детето върху социалните взаимоотношения, няма еднозначен отговор.
Интервюиращ: „Състоянието на
детето отрази ли се на социалните ви контакти?“
Майка П.: „Приятелите ни подкрепят емоционално, финансово.
Щастливи сме, че има такива хора
около нас.
Майка А.: „Тотално си вглъбен в
детето си. Нямаш време за приятели. Емоционално нямах сили да
общувам с хора. Поставях си бариера, а аз обичам хората около себе
си“.

Майка Б.: „В началото, да – повлия. Не можеш с нея да ходиш никъде. Част от приятелите не разбират защо не говори на 2 години,
но в последствие наваксахме“.
По отношение на оценка на професионалния статус, следствие на грижите за дете с
увреждане, родителите споделят:
Интервюиращ: „Как се отрази на
професията ви?“
Майка А: „Живеех с идеята, че ще
съм домакиня.
Исках да се занимавам с клинична
работа. Сега се занимавам с научна.
Правя така, че да съм по-скоро около
нея.
Отрази ми се емоционално. Аз
съм много амбициозна. Нали знаете
за пирамидата на Маслоу, егото е
най-отгоре. Понякога се ядосвам, че
потенциала ми отива на кино. Но
след това си казвам – глупости,
това е суета.“
Майка Б.: „Прекратих работата
почти. Казаха ми: Ти си имаш проблеми. Развитието ми спря.“
При желанието за второ дете родителите
отново се изправят срещу страховете си.
Притесняват се каква ще е тежестта от грижите, кой ще им помага, как да организират
логистиката, за да не лишават първото дете
от терапия, детска градина и др. Те започват да контактуват с други семейства в подобна ситуация. Включват се в родителски
форуми, четат медицинска и психологична
литература, включват се в обучителни тематични групи, обменят информация за страховете, надеждите, болката, споделят опит.
Като допълнително притеснение за тежестта върху по–малкото дете, родителите
оценяват и възможните неблагоприятни
ефекти върху детето от раждането на второ
дете. Страховете са предимно на родители
на деца с ГРР, защото състоянието на де-
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цата може да се променя във времето. Това
осъзнаване води до страхове от несигурността как точно може да се развие симптоматиката и евентуално да се влоши ситуацията в семейството.
Разстройството на психичното развитие не
се диагностицира при раждането на детето,
както е при генетичните и неврологичните
заболявания. Родителите не преживяват
първоначалния шок от траурната реакция.
Но те често наблюдават ситуации, при които осъзнават, че детето им не е като останалите. Много от тях споделят за болката,
свързана с наблюдаването на други семейства, когато са на празник, в ресторант,
в магазин или на други социални места.
Разказват колко им е трудно да споделят
преживяванията, защото техните деца често
са непредсказуеми или не желаят да останат.
Тежестта на диагнозата носи своите отпечатъци към останалите членове на семейството. Някои родители споделят, че изпитват
физическа и психическа умора.
Например татко Н. казва:
„Не иска да спи на ново място. Не
можем да отидем заедно на почивка. Вечер ни кара да ставаме и да
си тръгваме обратно у дома. Ако не
го направим, започва да се наранява,
да хвърля предмети, да ни бута,
блъска. Накрая не издържаме и си
тръгваме. Но въпреки всичко продължаваме да опитваме. Вярвам, че
някой ден ще се справим със ситуацията“.
Друг татко споделя:
„Заради тежестта на диагнозата и трудностите при отглеждането на Х., сме направили график,
който следваме всеки ден. През деня
се включваме няколко човека – аз,
майката, бабата, дядото, лелята и

една детегледачка. Всеки си знае
времето, в което да е с Х. и така ни
остава време за работа и за отмора. Виждам, че и на Х. и харесва и
се чувства спокойна“.
Чрез втората група въпроси в интервюто се
прави оценка на справяне със ситуацията
при раждането на второ дете.
Въпреки страховете си, родителите се изправят пред предизвикателството да имат
второ дете. От анкетираните родители само
осем семейства нямат второ дете, но много
биха желали да имат. Според три майки
причините са финансови. Други три споделиха, че нямат физически и психически ресурси да се справят, а останалите две казаха, че имат здравословни проблеми.
Всички участници в проведените интервютата имат по две деца. Те виждат възможности, перспективи и реализирани мечти
при раждането на второ дете. Като контраст
на споменатите тревоги и страхове, почти
всички родители се изправят пред предизвикателството да реализират мечтата си за
„здраво дете“ и да осъществят майчината
си и семейна идентичност. Чувствата на
загуба, майчина и семейна идентичност,
засилват желанието на родителите за раждане на второ дете. Те искат да усетят други
емоции и чувства, отнети им от проблемите
на първото им дете. Искат да си върнат или
да следват мечтите си.
От проведените интервюта установихме, че
желанието за раждане на още едно дете се
поражда между първата и втората година
след раждане на детето с увреждане. На
въпроса „Кога усетихте желание да имате
второ дете?“, родители споделят:
Майка А.: „Искаме да имаме поне
три деца. Още преди да разберем
диагнозата, на втория месец, когато се роди Х., искахме второ дете,
за да не е сама на този свят. Но,
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трябваше ни време да се съвземем,
не бяхме емоционално стабилни.
При зачеването на детето е важно
в какво емоционално състояние си.
Чела съм, че първите 72 часа от
създаването на връзка между яйцеклетката и сперматозоида е
важно емоционалното състояние на
партньорите. Сега имаме две прекрасни деца“.
Майка Б: „Винаги съм искала повече от едно дете. Планирахме собствено жилище и това ни забави.
Бих родила и по-рано“.
Майка В. „Искахме да имаме две
деца с малка разлика“.
Майка Л.: „Когато Х. беше на
11м., при мен в болничната стая
дойде една жена, като небесен ангел. Тя ми каза: Имаш нужда като
родител да ти се осмислят грижите за Х. Ти цял живот ще гледаш
едно малко дете, което няма да порасне, за съжаление. Една майка,
един родител има нужда да вижда
как детето му расте и как му се осмислят грижите, как то си поема,
минава по пътя, пораства...
Аз попитах: Как ще се отрази
болното дете на здравото и обратно, особено болното дете на
здравото, особено в тийнейджърска
възраст?
Тя отговори: Отношението на Н.
към Х. зависи изцяло от вашата любов вкъщи, от вашето отношение
изцяло и на 1000%. Ако вие показвате любов към това дете и любовта, с която се грижиш за Х., ако
ти я показваш и на другото дете по
същия начин, то няма да се научи на
друго. Каквото и да му каже после
някой, той ще е готов и ще има своя
отговор. Няма да се чувства уязвим.
Да, някой път ще го боли, ако някой
му каже за Х. дали е нормална. Той
до такава степен ще е свикнал с
нея, ще я е заобичал и ще я е приел,
че едва ли ще посмее някой да му
каже такова нещо. Той няма да про-

вокира такова отношение. Ако ти
излизаш навънка с болното си и с
или без второто си дете и се страхуваш да го представиш на света,
защото е болно и гледаш да си все
по-настрани, да не общуваш с другите, другите няма как да не те
приемат по този начин. Ако ти се
представиш на света с болното си
дете такова, каквото е, ти го обичаш такова, каквото е – света така
ще те приема. Ако ти подадеш отворена ръка, той ще те приема с
отворена ръка. Ако ти подадеш юмрук на света, той ще те приеме с
юмрук.
Тогава се замислих за второ
дете!
Жената, която ми каза всичко
това се оказа психолога на болницата“.
Откъс от интервю с майка

.

Интервюиращ: „Какви чувства
изпитахте, като разбрахте, че чакате второ дете?“
Майка .: „Страх. Дали ще успеем да се справим; дали детето
няма да има проблем; дали ще се
роди здраво“.
Интервюиращ: “Как се промени
животът ви?“
Майка: „Промяната е на 360 градуса в мен. Сега съм по-борбена,
търся си правата.“
Майка Е.: „Аз мисля по съвсем
друг начин. Да имаш дете с проблеми, хубаво е, но и ми е трудно“.
Третата група въпроси ни дава информация
за справяне със ситуацията с две деца към
настоящия момент.
Почти всички интервюирани родители се
радват, че са взели решение да имат второ
дете. Те усещат и виждат ползите, предимствата и предизвикателства от решението си

стр. | 20

и търсят оптимален подход в грижите и
възпитанието на децата.
Тези констатации могат да се видят в извадки от проведени интервюта.
Интервюиращ: „Какво би било
по-различно, ако нямахте второ
дете?“
Майка Л.: „Двете кошчета бяха
едно до друго. Х. се радваше на гласа
на Н. Тя разпознаваше различните
видове плач на Н. Още от първия
момент, от който Н. се появи
вкъщи се изгради много здрава
връзка. Виждах проекцията на моите движения у него, както аз я
прегръщам, целувам, той правеше
същото. Изгради такова отношение, каквото имахме към нея. Н. още
не можеше да говори“.
Х. научи неговото име. Видях терапевтичен ефект върху Х. Прие я
точно така, като любимата му
плюшена играчка /не говори, но аз
много си обичам мечето/, както
каза татко. Забавно е!“
Когато имаш две деца, изтрезняваш и приемаш нещата такива,
каквито са. Чувстваш радост, която ти дава здраво растящо дете и
си по-готов да приемеш всички
трудности. Трезво и спокойно приемаш нещата. Разбираш, че не си
сам, и на друг му се е случило. Видях
го тук, в Центъра. По-лесно се изправяш“.
Следващия момент е радостта
от крикета.
Видях чиста любов и чиста радост (среща на Х. с друго дете с увреждане). Изпълниха залата с чиста
любов! Предадоха ни урок по любов.
Струва си всичко това да го изживееш и видиш. Тя общува по чист
начин с другите деца. Аз ако не бях
приела Х. такава, каквато е, нямаше
да мога да се насладя на това богатство!
Необходимо е да отделяш нужното внимание на двете деца. Поня-

кога чисто физически не можеш на
две места да огрееш, особено, когато си сам родител. Тогава е по
приоритет, който има нужда.
Старая се да не му вменявам моите родителски задължения на
него.“
Интервюиращ: „Какво ви затруднява в ежедневието?“
Майка: „Във финансов план - понякога не мога да отделя средства
за лагер, за уроци по езици на Н.“
Интервюиращ: „Какво ви дава
сили да се справяте?“
Майка: „Ако го нямаше Н., щях да
съм в лудницата. Той ти ангажира
мисълта, имаш нужда да живееш.
Имаш стимула психически и физически да продължиш, държи те жив.
Иначе губиш смисъла, ориентацията.
Няма как да стане, ако нямаш
подкрепа от близките си. Ако родител остане сам с детето си с увреждане, не може да води нормален
живот.“
Интервюта с други родители:
Интервюиращ: „Какво би било
по-различно, ако нямахте второ
дете?
Майка В.: „Много се радвам. Малкия провокира Х., играят заедно.“
Интервюиращ: „Какво ви затруднява в ежедневието?“
Майка: „Бързането. Нямам
време, не ми стига времето, а и диетата на Х. – готвенето отнема
много време.“
Интервюиращ: „Какво ви зарежда, радва?“
Майка В: „Усмивките на децата,
гушкането, целувките, напредъка –
зарежда ме.“

стр. | 21

Откъс от друго интервю:
Интервюиращ: „Как се чувствате от взетото решение за
второ дете?“
Майка П.: „Когато ние, родителите, свършим земния си път, децата остават единствени кръвни
роднини. Искам да имат приятелство, което да остане за цял живот.
Приятелите ни се възхищават на
куража да имаме второ дете. За
мен е по-скоро кураж да имам второ
дете, с оглед на диагнозата на Х.“
Интервюиращ: „Какво би било
по-различно, ако нямахте второ
дете?“
Майка П.: „Не мога да си го представя! Бих изпитвала притеснение,
гузна съвест, че има нещо, което не
си направил. Второто дете е и
лично спасение. Щеше да е много попразно, по-болно без нея.
Изумително е, как са толкова
малки и дават толкова много любов
и те научават, че всеки ден можеш
да обичаш, обичаш и да искаш да даваш обич.
Когато наблюдавам взаимоотношенията между двете деца, когато виждам Х., надвесен над нея и
тя се заливаше от смях. Прекрасно
е! Да създадеш тази любов между
двете деца. Двете деца имат нужда
едно от друго“.
Интервюиращ: „Кое ви дава
сили?“
Майка П.: „Самите деца. Х. се забавлява.. Почувствах спокойствие,
че нещата са наред. Това, което не е
наред е в нашите глави, в мислите
ни. Ако се вглеждаме в децата си,
ще виждаме решения на проблемите.
Интервюиращ: „Има ли нещо,
което ви затруднява в ежедневието?“

Майка П.: „Преглъщането на собствената болка в нас. Стискаме
зъби, защото Х. трябва да се справя.
Х. знае как да си води битката. Ние
– да излезем от стереотипите.
Тук, в Центъра има дух, енергия.“
Интервю с майка А.
Интервюиращ: „Усетихте ли
промяна в себе си след появата на
второто дете?“
Майка: „Чувствам се горда. Казвам си: гледай с какво се справяш.
Понякога съм по-нервна, ядосвам се.
Х. ми дава сили. Преосмисляш приоритетите си, ставаш силен, преоценяваш много неща.
Интервюиращ: „Има ли кой да ви
подкрепя, помага?“
Майка: „Бабите и дядовците.
Двете двойки родители. Напълно ни
подкрепиха от раждането на Х.
Първо си плачехме всички, заедно,
сега – действаме. Всички сме се
стегнали.
Не съжалявам за решението за
второ дете. Прекрасно се отразява
емоционално на Х. Да, недоспали
сме, изнервени сме, но и се чувстваш
по-добре осъществен.
Понякога изпитваш чувство за
вина, мислиш си какво не си направил както трябва. Но при здравото
дете – свършил си работата си заради себе си.
Х. е перфектна кака, гушка я непрекъснато.
Виждам връзката между тях
двете заедно.“
Интервюиращ: „Какво ви дава
сили да се справяте?“
Майка: „Х. ми помага да се справям. Тя е най-сладкото дете!
Помагат ми най-близките ми
хора.
Голяма част от хората, които
срещам тук, в Центъра, ми дават
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сили. Трябва ни работа и хора, които да са до теб.“
Откъс от интервю с майка Б.
Интервюиращ: „Какво би било
по-различно, ако нямахте второ
дете?“
Майка: „Каката искаше сестричка. Аз никога не съм мислила да
останем с едно дете. За каката – да
има някой до себе си, така както
съм възпитавана.
Интервюиращ: „Какво ви помага
да се справяте?“
Майка: „Мъжът ми. Той осигурява всичко. Аз се грижа за децата.
Помага ми спокойствието, че съм
вкъщи.“
Интервюиращ: „Какво ви затруднява в ежедневието?“
Майка: „Тръгването на училище
на Х. Затруднява ме смяната, дойдохме от друг град. Затрудняват ме
битовите проблеми, тръгването на
училище.“
Майка .: „Не искам да обременявам второто дете. Х. гледа да е
център на внимание. Не вниква, че
брат и е лишен от внимание. Трудно
е! Гледам да балансирам. Понякога
му възлагам прекалено много отговорности и се упреквам за това.“
Интервюиращ: „Как се справяте?“
Майка: „Ще седна да уча. Ще
сбъдна поредната си мечта.
Вярата ми дава сили. Надеждата“.

Майка: „Нямаше да съм толкова
щастлива! Искаме и трето дете, но
малко се страхуваме.“
Интервюиращ: „Какво ви помага
да се справяте?“
Майка: „Семейството. Сплотени
сме, заедно сме, щастливи сме.“
За анализиране на преживяванията, отношенията и взаимоотношенията в семейството бе важна гледната точка на братята и
сестрите. Ние успяхме да интервюираме
двама братя. Другите братя и сестри са
малки на възраст и затова на този етап не
можем да проведем интервюта с тях.
Откъс от интервю с Н.
„Чрез Х. се научих да приемам
различията.
Когато Х. прави гимнастика с рехабилитатора, аз помагам, движа и
краката, ръцете. Всъщност, тя
най-много обича да прави гимнастика с мен. Тогава се радва, смее
се“.
Откъс от интервю с Б.
Интервюиращ: „Какво ти е приятно да правите заедно с Х.?“
„Обичам да гледаме заедно филмчета, да играем на игри.
Много искам да проходи. Искам да
се разхождаме.“
Интересно е мнението и на близък роднина, братовчед, който по време на празници, почивни дни, ваканции е заедно със
дете с проблеми.
Откъс от интервюто.

Интервю с майка Д.
Интервюиращ: „Какво би било
по-различно, ако нямахте второ
дете?“

Интервюиращ: „Какво чувстваш,
когато сте заедно с Х.?“
„Щастие, вълнение, леко напрежение. При нейното състояние, понякога е непредсказуема. Не винаги
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може да се предвиди какво ще направи, но пак ми е приятно“.
Интервюиращ: „Какво би било
различно без Х.?“
„Без Х. щеше да е малко по-скучен
живота. Взаимно си доставяме
щастие. Когато сме на празници ми
харесва цялата празнична атмосфера. Приятно ми е, всички роднини
сме заедно и виждам искрено щастие у Х. Нейното удоволствие е ограничено поради липсата на контакти с други хора, например да излезе с приятел, да играе на компютър, да си изгради приятелства в
училище. Нейният спектър от емоции не е пълен“.
Интервюиращ: „Какво ти дава
общуването с Х.?“
„Тя ме учи на толерантност, да
се радвам, че съм здрав психически.
Опитва се да каже какво иска и
може с ръце да формулира какво
иска. Аз я разбирам през годините,
научих нейните знаци, за да мога и
за в бъдеще да я разбирам.
Приятно ми е да я водя на разходки. Вървим заедно, хванати за
ръце. Тя се смее, прегръща ме, радваме се взаимно.
Ако имах брат или сестра, не бих
се срамувал, бих отделял толкова
внимание, колкото и на здраво
дете. Бих полагал специално внимание на него или на нея, бих канил
гости, за да играем заедно“.
По отношение на перспективите и разширяването на целите зададохме въпроси за
това, как виждат бъдещето на семейството
си. Много родители се позовават на актуални първични способности като обич,

време, доверие, търпение, постоянство,
надежда, увереност.
Интервюиращ: „Как си представяте вашето семейство в бъдеще?“
Майка Л.: „Н. и Х.ми дадоха друга
чувствителност, да помагаш, без
да очакваш да получиш.
Също, да си свериш часовника, да
видиш къде си. Да си научен за живота. Живота е това, което се
случва в момента. Трябва да го изживееш! Не можеш да изживееш хубавото, ако не си изживял и трудния
момент!“
Майка В.: „На 35-36год. може и да
имам трето дете, но финансово не
знам дали ще можем да си го позволим. Много енергия, време и финанси
ми отнема терапията на Х.“

Майка А.: „След 10год. – не. Мисля
за скорошните неща. Не мисля за
дългосрочни планове. Искам две оправни девойки, да са щастливи. Това
искам. Представям си две усмихнати момичета.“
Майка П.: „Заедно. Да ходим на
почивки – 20 дни в планината на ски,
3месеца на къмпинг или да обикаляме Европа с кемпер. След 5-6год.
бихме желали да осиновим дете.
Виждам семейството ни със
страшно много любов, да получаваме и да даваме обич и любов.“
Майка Е.: „Искам още деца. Виждам предимствата. Аз се чувствам
много по-полезна, мисля за тяхното
бъдеще“.
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Основни изводи
Проведените анкети и интервюта със семейства на ДУ и проблеми в развитието са
изключително ценен материал, защото показват реалния живот на семействата, техните тревоги, страхове, надежди, очаквания, мечти. Родителите ни превеждат през
пътя, който изминават от научаването на
диагнозата на детето, през чувствата и
емоциите, които изпитват, до появяващото
се желание за второ или последващо дете.
В изповедите си чувствено ни разказват за
реакциите на траур, през които преминават
и как се променя ритъма на живота им.
Споделят за периоди на потъване и изплуване. Научават ни как може да се балансира между нуждите за сън, отмора, грижа
за тялото, през баланса за работа, социалните контакти и планиране на бъдещето.

Анализ на желанието за второ дете.
По отношение на брой деца в семейството
осем родители са с едно дете, двадесет
родители са с две деца и две семейства са с
три деца.
Според три майки трудностите са финансови. Други три споделиха, че нямат физически и психически ресурси да се справят, а
останалите две имат здравословни проблеми.


Оценка на ситуацията при раждането
на второ дете, ползите от това за
детето с увреждане.



Взаимоотношения между сиблингите
и останалите членове на семейството.



Съпоставка между родители на деца с
церебрална
парализа
и
генерализирано разстройство на
психичното развитие. Установихме, че
независимо от трудностите, които
имат и двете групи виждат ползите от
появата на второ дете в семействата
им.



Желание за формиране на механизъм
за самопомощ.

Стигнахме до направените изводи, следствие на:


Установихме, че две майки работят
като личен асистент на децата си,
седем са домакини, а три работят на
непълен работен ден.



От семейния статус установихме, че
само две семейства са разведени.



Финансовият и здравният им семеен
статус варира от задоволителен до
много добър.



Потвърждава се хипотезата, че
качеството на живот по отношение на
здраве (психично и физическо/) е
занижено.



Образованието на всички родители е
висше, с изключение на трима
родители, които са със средно
образование.

Повечето родители споменаха желанието
си за сформиране на групи за взаимопомощ.
Майка Ж.: „Като чаках пред Центъра, видях усмихнати млади
майки, които си говореха, смееха.
Някои от тях бяха гушнали децата
си. Аз бях притеснена, тъжна, трепереща. Питах се: как намират сили
и желание за усмивки тези жени. Искам и аз като тях да бъда силна.
Отидох при тях, и при други…вече не
се страхувам от бъдещето и често
се усмихвам“.
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Татко Х: „Не мога повече, не издържам, не го разбирам това дете.
Днес съм тук със съпругата ми и ви
моля да ни помогнете, за да съхраня
брака си и семейството си. Има ли и
други като нас?“
В икономически план огромно предизвикателство пред родителите на ДУ е оптималното управление на семейната среда – разпределение на време и разходи, планиране. Това поставя семейството и в неустойчива социална среда. Поне единия от
родителите често изпада от пазара на труда
и губи възможност за реализация и доходи.
Твърде тревожно е наличието в България
на пряка зависимост между отглеждането
на ДУ и понижения социален статус на семейството му. Намирането на ефективни
компенсаторни механизми за облекчаване
на социално-икономическата тежест и подкрепа на семействата с ДУ, налага търсене
на ефективно управление на здравните,
социални и образователни услуги за ДУ и
техните семейства. Наличието на достатъчни, качествени и интегрирани такива
услуги от своя страна ще облекчи семейството и ще подобри качеството на живот на
членовете му. Стабилизираната семейна
среда дава възможност за отглеждане на
още деца в семействата с ДУ и безспорно
допринася за устойчиво развитие на общността.
В екологичен план установихме, че родителите, които имат ДПР, много повече от останалите родители обръщат внимание на
факторите от околната среда. Информират
се за влиянието на начина на хранене върху
здравето на децата, ограничават вредните
храни, търсят екологично чисти продукти и
това постепенно определя храненето на
цялото семейство. Родителите на деца с
увреждания, донякъде под влиянието на
терапевтите, търсят играчки и пособия от
естествени материали. Забелязва се цялос-

тна промяна в нагласите на семейството
относно природосъобразен начин на живот, което се отразява благоприятно както
на здравословното състояние на децата и
родителите, така и на обществените нагласи. Тези семейства активно се включват в
еко каузи и различни други инициативи
свързани с опазването на околната среда.
Изводите, до които стигнахме са, че независимо от финансовите, психологичните и
здравните трудности, които изпитват, семействата намират сили да продължат напред. Те стигат до идеята за споделеното
щастие, което преживяват с децата си, за
смелостта да мечтаят и да следват нови
хоризонти.
Ползите от появата на второ дете са, че родителите се чувстват осъществени, формирали са своята родителска идентичност и са
спокойни, ДУ е получило най-ценното
„приятел за цял живот“. Въпреки, че звучи
мелодраматично, това е сериозен въпрос,
който стои пред родителите – кой ще се
грижи за детето, след като тях няма да ги
има.
Създавайки план за бъдещето и включвайки С или други роднини, те могат да са
спокойни, че ДПР ще има достоен живот.
Ползите за С и близките роднини са, че се
научават на наблюдателност, толерантност,
емпатия.
Пълно опознаване на проблемите, но и
възможностите на ДУ може да се случи
само в непосредственото общуване, защото
всяка непълна информация води до изкривяване на представите и създаване на стереотипи и предразсъдъци. Следователно
ползите за обществото от братята и сестрите на ДУ са безспорни. Тези хора са бъдещи съзнателни граждани, които ще създават политики, практически решения и
истинското им, пряко изстрадано разби-
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ране на проблемите на ДУ ще помогне интеграцията да се случва на практика, по естествен начин.
За родителите е важно да намерят, както
интервюираните вече са направили в Центъра, уютна, спокойна семейна среда, където за ДУ се прави всичко необходимо
както за двигателното, така и психологичното развитие.

Чрез обучението на родители и формирането на механизъм за самопомощ се надяваме те да постигнат по-добро себепознание, да се чувстват по-уверени и по-силни.
Важно е да знаят, че има кой да им помага,
насочва, да споделя радостите и болките
им. Понякога и най-добрият специалист не
е достатъчен, за да даде емоционална подкрепа. Нужен е човек, който вече е минал
по твоя път, преживял е като твоята болка и
е готов да ти подаде ръка.

Комуникационен анализ
Анализ на настоящите настроения и нагласи в обществото през погледа на
заинтересованите страни по отношение на децата с увреждания и техните
семейства (социалноикономически и политически особености на българската
действителност)
Комуникацията е процес на обмен на идеи
или информация, а нейната цел е постигане
на определена реакция или провокиране
на отговор. Тя може да бъде както междуличностна, така и масова. За успешна се
приема тази, която успее да постигне положителни резултати, да доведе до позитивна промяна в междуличностните или
обществени настроения и нагласи. В този
смисъл, комуникацията на различни нива е
неизменна част от проекта „ДЕТЕ Да сподЕлим с вашеТо семЕйство” и е изключително
важна за успешната му реализация.
От гледна точка на комуникацията, темата
за подкрепата за раждане на второ дете в
семейство, в което първото е с увреждане,
не може да бъде разглеждана сама по себе
си, нито само от позицията на настоящето.
Предисторията е в миналото и обективният
анализ изисква да бъде потърсена причинно-следствената връзка.
Въпросът е пряко свързан с отношението
към ДУ, а той от своя страна – със социално-

икономическите и политически особености
в нашата страна.
Преди 1989 ., по времето на социализма,
ДУ в България са изолирани, поставяни далече от погледите на останалите, скрити в
домове извън големите градове, отглеждани при неясни условия и съмнителни
грижи. Следвала се е неписана политика,
когато се роди ДУ, медицинският персонал
да предлага то да бъде изоставяно от своите родители.3 Комуникация в обществен
план по въпроси свързани с ДУ просто не
съществува, темата е табу. Последователно
прилаганата дискриминационна политика
по отношение на „различните“ е оставила
своя траен отпечатък върху мисленето, възпитанието и образованието на обществото
ни и до днес.
Следва периода на промените след
10.11.1989 ., които поглъщат изцяло об-

3

За радост тази практика е почти напълно изчезнала
в последните години.
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ществената енергия. Очакванията за нови
политически, социални, икономически и
обществени реалности са големи. Водещи
обаче са интересите и нуждите на мнозинството, и почти нищо не се променя в отношението към едни от най-уязвимите – ДУ.
Те все така остават незабелязвани, встрани
от дневния ред на обществото.
След приемането на България в Европейския съюз през 2007 . страната ни е задължена да приведе законодателството и регламентите, свързани с равните права на ДУ,
и осигуряването на адекватни възможности
за тяхната социална и обществена реализация, в съответствие с европейските стандарти и изискания. Въпреки приемането на
различни нормативни актове в тази област,
тяхното прилагане на практика все още не
постига заложените резултати.
И в настоящия момент проблемите на семействата, в които има дете с увреждане се
възприемат предимно като финансови. Не-

съмнено и това е сериозен фактор, но от
изключителна важност са още много други
неща като адекватната грижа и оказването
на психологическа помощ и подкрепа на
всички членове на това семейство, както и
промяна в разбирането и отношението на
обществото към тези деца и семейства. Все
повече се налага необходимостта от различен тип възпитание и образование. Началото трябва да бъде поставено в най-ранна
възраст. Присъствието на ДУ в социалния
живот на обществото още от детската градина води до естествена интеграция. Общуването е от полза за всички – свикваме и
приемаме „различията“ и в бъдеще ще бъдем по-толерантни не само към ДУ, но и
към представителите на други общностина
„различни“. Този комуникационен модел е
път за преодоляване на речта на омразата.
Изключително голяма в това отношение е
отговорността на всички заинтересовани
страни, този процес да се осъществява чрез
позитивни примери и практики.

Съвпада ли представата на обществото за детето с увреждане и
неговото семейство с действителното състояние?
Политическите, икономическите и обществени натрупвания от миналото, както и техните последствия върху социалната и
здравната системи, все още са пречка за
създаване на оптимални условия за добра
грижа за ДУ и техните семейства, а от друга
страна – за компетентно информиране и
разбиране от страна на мнозинството за
техните проблеми. Двете теми се намират
във взаимна връзка помежду си и положителна промяна в едната би довела до такава и в другата.
На въпроса: „Дали вешият живот като
семейство с ДПР съвпада с общоприетата представа, която имат другите
за вас?“ Отговорите са болезнено откровени.

Майка П.: „Медиите представят
родителите като тъжни хора, със
сенки под очите, които нямат
достъп до никъде. Вярвам, че
нещата вървят към промяна. Вече
виждам родителите да ходят с
децата си на разходка. Преди не ги
виждах в театъра, навън.“
Майка А.: „Медиите създават
два типа образ. Единият е
позитивният. Казват: мислете попозитивно, приеми детето, то ще
те научи на нещо положително.
Вторият образ – да разплачем
всички от съжаление. Тези хора са
зарязани от всичко, което ни се
случва и ни заобикаля.
А колко е трудно за хората,
които не са от София!

стр. | 28

От началото до края всичко те
спъва. Липсва организация, мисъл.
Толерантността е нулева в нашето
общество. Например майка на
здраво дете си хваща детето и
излиза от стаята. Това е, какво да
кажа, – духовна нищета.
Дали липсва информация? Човек
трябва да иска да пипне, да види, да
почувства и чак тогава се появява
потребността да направиш нещо.
Трябва да има доброволчески
програми, които да се
популяризират.
Вкарвайки децата в детските
градини, може да има положителен
ефект – да свикват на
толерантност и грижа, без другите
да се плашат.
А за майките на деца с аутизъм –
не искам да мисля как се справят.“
Майка Г.: „Представата, която
обществото има за хората и
децата с увреждания не съвпада с
реалната. За тези хора не се знае.
Проблемът е много по-дълбок.

В Гърция бяхме на почивка – на
никой не му прави впечатление, че Х.
не може да ходи“.
Трудно се правят анализи след подобни
откровения, но професионалните ни задължения изискват да ги направим. Ако
трябва да обобщим най-важното – обществото като цяло все още не познава и не
разбира проблемите на ДУ и техните семейства.
Извън фокуса на публичното внимание остават трудностите и предизвикателствата,
пред които са изправени родителите, братята и сестрите или най-близките роднини.
А според специалистите, проблемите на
родителите и другите членове на семейството, както и отношенията им с детето са
също толкова важни, колкото са проблемите в развитието на самото дете.
Само че, с тези проблеми са наясно само
семействата, в които има ДУ, близките,
приятелите и квалифицираните терапевти
[16].

Защо темата за подкрепа на второ дете в семейство, в което първото е с
увреждане, не e поставяна на обществено обсъждане и не присъства в
медийните публикации, респективно в дневния ред на обществото?
Въпреки промените, напредъкът, който
страната ни отбелязва в отношението към
ДУ и техните семейства, все още е незначителен. Както вече беше посочено, на дневен ред рядко присъстват теми за ДУ извън
материалите, свързани с набиране на пари
за лечение. Затова не е учудващо, че и въпросите за родителите, братята и сестрите,
както и необходимостта от раждане на
второ дете в семейство, в което първото е с
увреждане, не са поставяни на обществено
обсъждане.
В първа част аргументирано са посочени
ползите за всички членове на семейството,

които носи раждането на второ дете, след
като първото е с увреждане.
С какво би допринесло по-широкото обсъждане на темата в публичното пространство? Отговорът може да се разглежда на
няколко нива:
- Ще се излезе от поставените рамки, в
които са представяни и приемани децата с увреждания и техните семейства.
- Ще започне да се говори за важните
проблеми, които до този момент не
са във фокуса на мнозинството.
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- Запознаването с тях ще повлияе върху
възприятията и отношението на обществото.
- Много родители и семейства на деца
с увреждания ще почувстват подкрепа и надежда.
- Ще се появят възможности за
комуникация и обмен на идеи между
заинтересованите страни, водени от
целта да подобрят съществуващата
ситуация.

- Семействата, в които първото дете е с
увреждане и които отлагат или въобще са отхвърлили решение за
второ дете, ще могат да започват информирано да мислят по този въпрос.
- Консултативния процес ще изисква
активното участие на всички заинтересовани страни – родители, институции, неправителствени организации, медии.

Комуникационна стратегия
Комуникацията на различни нива: деца, родители, терапевти, институции,
неправителствени организации, медии, общество.
Стратегията представлява план за действие,
при който да бъдат постигнати предварително заложени резултати в условия на известна несигурност.
Комуникационната стратегия по темите
свързани със семействата с ДУ може да
бъде разглеждана на няколко нива. В основата е осигуряването на по-добри контакти
и взаимодействия между деца, родители,
терапевти, институции, неправителствени
организации, медии и общество, като всеки
участник е свързан с всеки един от останалите и с всички едновременно. Това предполага, че ако се въздейства дори само на
един от участниците, ефектът може да се
усети от всички останали.
Огромна ролята на неправителствените
организации за канализиране на информационния поток. Често родителите на ДУ
изхождат от личната си гледна точка и индивидуалните нужди на семейството си.
Трудно се постига обща позиция за решаване на проблемите и градивен обществен
дебат. Неправителствения сектор по-отговорно трябва да защити позицията си на

посредник в този процес като акумулира
информацията постъпваща от пряката работа с ДУ и техните семейства, да анализира установените проблеми и необходимости и да търси приемливи експертни решения, било то изведени от собтвена практика или адаптирани такива от международния опит в областта. Това би поставило
за обсъждане реални мерки и би повишило
ефективността на изработваните от отговорните институции политики свързани с
ДУ и техните семейства. Институциите от
своя страна могат да се възползват от коректна и обобщена информация постъпваща от неправителствените организации и
да разработват политиките си адекватно на
нуждите на обществото. От тях се очаква да
впрегнат воля и ресурс да подкрепят и припознаят готовите работещите модели и
програми и да ги превърнат в стандарт. Изключването на неправителствения сектор
или неефективното му участие неминуемо
нарушава комуникационния процес, води
до хаус в информационния поток, излишен
разход на ресурси в създаване на нерабо-
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тещи мерки и конфликт между заинтересованите страни.
Изключително важна част от стратегията е
привличането на вниманието на журналистите и представителите на гражданското
общество върху по-задълбоченото разглеждане и обективно представяне на ДУ и
техните родители. Това би поставило на
обществено обсъждане и темата за преимуществата от раждането на второ дете в
семейство, в което първото е с увреждане.
Не по-малко внимание заслужава и въпросът за балансиран подход при отглеждането на всички деца в семейство, в което
има ДУ с цел подобряване на качеството на
живота и на ДУ, на неговите С, и на самите
родители.
Информираността на медиите ще ги превърне в заинтересувана страна, която ще
показва проблемите и ще изисква резултати. Осигуряването на обективна информация за ДУ, за С и цялото семейство, както
и запознаването с техния начин на живот,
ще направят обществото ни по-толерантно
и ангажирано и ще доведе до промяна в
погрешните нагласи към ДУ, изразяващи се
в съжаление, безразличие или негативизъм.
Необходима е цялостна политика на държавата, съвместно със структурите на гражданското общество и провеждане на дългосрочни кампании за преодоляване на
тези субективни бариери и за промяна на
стереотипите в начина, по който се представят и възприемат ДУ и техните семейства.
Кампаниите за промяна на обществените
нагласи трябва да протичат успоредно с
решаването на проблемите, свързани с уврежданията и преодоляването на съществуващата дискриминация в обществото.

Резултатите биха повишили качеството на
живот на ДУ и техните семейства, което ще
осигури пълноценното им участие във
всички области на обществения живот. В
общ план тези мерки ще доведат до устойчивост на развитието на цялото ни общество.
В този контекст е от съществено значение
привличането към темата за положителните аспекти от раждането на второ дете в
семейството на ДУ и постигането на балансиран подход при отглеждането на децата в
семейството, както на институциите, които
правят политиките в областта на интеграцията на ДУ за тяхното изпълнение, така и на
неправителствените организации, които
работят пряко с деца и родители.
С участието на институции, представители
на медиите и неправителствените организации в организираните кръгли маси и
пресконференции по проекта се цели предизвикване на обществен дебат и информираност на родителите на ДУ за механизмите на самопомощ сред лицата с увреждания и техните семейства, както и сред
структурите на гражданското общество.
Изпълнението на проекта ще засили въздействието на инициативите на гражданското общество и в частност на ФДПР за подобряването на качеството на живот на ДУ
и техните семейства. Публичните дискусии
и предоставянето на информационни и
аналитични материали пред заинтересуваните страни, медиите и обществеността,
включително и в интернет, гарантират достъпа до добри практики по отношение на
отглеждането на ДУ и допринесят в дългосрочен план и за подобряването на тежката
демографска ситуация в България.
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Заключение
Докладът посочва положителните аспекти
от раждането и отглеждането на второ дете
в семейство на дете с проблеми в развитието не само чрез литературния анализ, а
чрез споделените истории на семейства,
които имат смелостта да направят това. Отправяме непряко послание към всички родители на деца с проблеми в развитието,
които се колебаят как да продължат. ДУ
има нужда от голямо, сплотено, стабилно
семейство, което осигурява психически и
физически комфорт. В семейството това
дете преминава през процеса на разбиране
на затрудненията си и се учи да живее и да
се справя с тях. Родителите, неговите братя
и сестри, бабите и дядовците, семейните
приятели, съседите, са неговият първи микросвят. Детето генерализира придобитият
опит и го пренася в социалните и емоционални взаимоотношения в извънсемейна
среда. Ролята на родителите е да покажат
на детето посоката на стремежите му, да го
насочват към преодоляване на външните
трудности, както и на тези, които възникват
вътре в самото него; към формирането на
мечти за бъдещето и към следване на тези
мечти.
Присъствието на поне още едно дете в семейството носи безспорни ползи както за
ДСН, така и за функционирането на цялото
семейство. Друг много важен аспект, върху
който искаме да акцентираме е, че здравите С са хората, които утре ще поемат
„щафетата”. Именно те в бъдеще ще увлекат общността и ще са новите генератори на
идеи, защото имат преживения опит. Те
най-добре знаят какво е да има в семейството ДПР и какви предизвикателства преодолява семейството като цяло. Те са се
сблъскали с негативните нагласи в обществото по отношение на „различните”, стигмата и дискриминацията, защото, за съжа-

ление, тези негативни прояви се наблюдават във всички развити общества, независимо, че има тенденция да намаляват.
Процеса на отглеждане на децата в семейства на ДУ, сам по себе си, преминава през
възпитаването на приемане на всички хора
без оглед на етноса, сексуалната ориентация или културните им специфики и насърчава толерантността и мултикултурния диалог. От друга страна неминуемият контакт
между семейства на ДУ с различна етническа и религиозна принадлежност води до
разбирането, че надеждите, страховете и
мечтите за бъдещето на децата им са едни
и същи. Оптимизирането на тези процеси е
сериозен инструмент за противодействие
на актовете на расизъм, ксенофобия, хомофобия и антисемитизъм и речта на омразата.
В подкрепа на изпълнението и утвърждаването на хоризонталните принципи и политики, изпълнението на насотящия проект
допринася за развитието на социалното
партньорство в сферата на проблемите и
предизвикателствата пред семействата с ДУ
между всички заинтересовани страни.
Също така ефектът от проектните резултати
се разпростира върху включените в проектните дейности представители на заинтересованите страни в насока по-висока степен
на информираност, по-високо ниво на положителни нагласи, осъзнаване на позитивите на хоризонталните политики и принципи. По-конкретно в рамките на проведения анализ установихме:


Промяна в концептуалното мислене и
нагласите на заинтересованите страни
по
отношение
осъзнаване
и
разбиране процеса на отглеждане на
ДУ в семейството, положителното
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въздействие на второто дете в този
процес;




Ориентация на представителите на
заинтересованите страни в насока
конкретни дейности, свързани с
подкрепа на равните възможности и
интеграцията в областта на началното
и средно образование.
Повишаване капацитета целевите
групи за ефективно (информирано,
експертно и представително) участие
в консултативния процес.

Фокусът на здравни, социални, образователни институции не бива да е изцяло и

само върху ДУ, необходим е семейно ориентиран подход с внимание върху здравословното и психическото състояние на
всички членове на семейството и специална подкрепа за раждането и отглеждането на поне още едно дете.
Всяко дете иска да се чувства оценено.
Формалната диагноза на едно дете не намалява уникалността на друго. С това заключение родителите могат да се подсигурят, че всяко от децата им ще изгради чувство на увереност и гордост от собствените
си постижения.

P.S. Ние работим под мотото:
„Всяко дете е уникално, притежава нещо специално,
което може да даде на семейството си,
на приятелите, на обществото.”
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