Marte_Turchit_BG_29_7_21_Cover_NEMO_3_7_19 19/01/22 15:48 Pagina 1

ИНС Т РУ М ЕН ТАР И УМ
ЗА О БУ ЧЕ НИ Е

MARTE

МУЛТИДИСЦИПЛИНАРЕН ПОДХОД
ЗА РАЗПОЗНАВАНЕ И ЛЕЧЕНИЕ НА
НЕБЛАГОПРИЯТНИТЕ ПРЕЖИВЯВАНИЯ
В ДЕТСТВОТО

This report, was funded by the
European Union’s Rights,
Equality and Citizenship
Programme (2014-2020)

Società Cooperativa Sociale

Marte_Turchit_BG_29_7_21_Cover_NEMO_3_7_19 19/01/22 15:48 Pagina 2

И Н С Т Р У М Е Н ТА Р И У М З А О Б У Ч Е Н И Е

/

Marte

СЪДЪРЖАНИЕ
Увод, 1
Модул 1.
Превенция и травми в детството, 2
Модул 2.
Европейска референтна рамка, интегрирани
системи за защита и добри оперативни практики, 3
Модул 3.
Разкриването, 5
Модул 4.
Оценка и терапия (лечение), 6
За нас, 8

Съдържанието на този инструментариум представлява само възгледите на автора и е
негова/нейната отговорност. Европейската комисия не поема никаква отговорност за
използването на информацията, която съдържа.

Marte_Turchit_BG_29_7_21_Cover_NEMO_3_7_19 19/01/22 15:48 Pagina 3

И Н С Т Р У М Е Н ТА Р И У М З А О Б У Ч Е Н И Е

/

Marte

Увод
Травми засягат над 55 милиона деца в целия Европейски съюз. Това е резултат от подценяване на явлението в резултат на липса на знания от страна на професионалистите, полагащи грижи. Целта на MARTE е да противодейства на това чрез прилагането на знания
в полза на онези, които се грижат за малолетни жертви на неблагоприятни преживявания
в детството (НПД) чрез усъвършенстване на уменията и разработка на нови протоколи и
процедури с оглед не само на възстановителни действия, но и на превенция.
На първо място, проектът цели усъвършенстване на уменията на специалистите, полагащи
грижи в процеса на подкрепа на деца, преживели НПД.
Специфичните цели включват:

•
•
•

Изграждане на споделена рамка на НПД (напр., симптоматика, причини и
последици от травмата) сред специалистите, работещи в различни области на
експертни познания
Повишаване на капацитета на професионалистите, работещи в критични и
специфични области в грижите за деца, жертви на НПД
Насърчаване на сътрудничеството, мултидисциплинарен, както и цялостен
подход за работа с жертвите на НПД

Методологията на MARTE е изградена около концепцията за интегриран и мултидисциплинарен подход в съответствие с насоките на Европейската комисия за защита на децата
от насилие, Истанбулската Конвенция и Хартата на основните права на ООН.
Бенефициентите на проекта са деца – жертви на НПД и техните семейства. Целевите
групи са:

•
•

Практикуващи специалисти: а) социални работници и ръководители на услуги;
б) Лекари, здравни специалисти (психолози, психомоторни специалисти, невропсихиатри, логопеди, педиатри, медицински сестри), в) преподаватели г) адвокати
Политици и институции, ангажирани да защитават правата на детето както на
местно, така и на европейско равнище

Проектът започна с проучване на нуждите и темите, определени от заинтересованите
страни за всяка участваща държава. След това събраните национални данни бяха систематизирани в международен сравнителен доклад, чиято основна цел беше да се осигури
общо разбиране и основа за оценката на въздействието и изработването на материала
за това обучение.
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Целите на обучението са:

•

•
•

Увеличаване на знанията и уменията, свързани с основните аспекти на НПД,
спрямо характеристиките и последващите последици по отношение на откриването и терапията, основани на европейската регулаторна рамка и европейските практики
Укрепване на устойчивостта на децата чрез изграждане на положителни взаимоотношения, основани на добра мултипрофесионална работа в мрежа
Да се стимулират всички партньори, участващи в процеса на идентификация
и терапия на НПД, да се подобрят техните резултати, особено по отношение
на сътрудничеството между институциите, които се занимават с малолетни и
непълнолетни лица в различни аспекти

Целта на това обучение е обучаваните да не са просто потребители, а да участват в използването и създаването на инструменти и в бъдещото им използване в собствените
си практики. Именно поради тези причини обучението ще се основава на активно участие, характеризиращо се както с лекции, така и с упражнения и моменти на супервизия,
така и на последващи действия, в които ще участват заинтересованите страни. От една
страна участниците ще получат обща информация за феномена на НПД, от друга страна
ще се обсъдят определянето на процедури и процеси за улесняване на тяхната роля в
подпомагането на нуждите на жертвите, подобрение способността им да идентифицират
и лекуват децата в потенциални ситуации на уязвимост и по този начин да могат да я
предават на тези, които работят с тях и в сходен контекст. Крайната цел е целият обучителен материал да може да достигне до голям брой професионалисти и чрез онлайн разпространението, предвидено от проекта.

МОДУЛ 1. ПРЕВЕНЦИЯ И ТРАВМА.
ДНЕВЕН РЕД 1

•
•
•
•

ЧАЛО НА РАБОТАТА ПО МОДУЛ 1 (Д-р Васио Перили и А. де Симоне)
ФЕНОМЕНЪТ НПД
ТРАВМАТА
ПРЕВЕНЦИЯ И НЕВРОБИОЛОГИЯ

Първият модул очертава историческа и теоретична рамка по отношение на темата за
превенция и основните й характеристики. Започва с конституцията на Световната
здравна организация, която от 1945 г. подчертава значението на общите действия на
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странизите за насърчаване на здравето чрез превантивни интервенции, като подчертава
значението на системен подход към превенцията чрез приемането на биопсихосоциален
модел, предложен от Енгел и Рочестър в края на 70-те години на 20 век.
След това различните видове интервенции за превенция се описват заедно с начина,
по който са се развили с течение на времето, за да достигнат до настоящите процедури, като се подчертава значението на идентифицирането на риска и защитните
фактори, така че плановете за превенция да бъдат ефективни.
Доближаваме се до същността на травмата с преглед на историческата рамка за началото на психотравматологията, започваща от първите интуиции на Джанет в началото на ХХ век до изследването на НПД, проведено от Фелити между 1995 и 1998 г.,
което демонстрира пряката връзка между НПД и психо-физически патологии.
Описанието е въз основа на защитните фактори за развитието на непълнолетните:
първичните взаимоотношения, характеризиращи се с добро взаимодействие. Приемането на Теорията на привързаност, на която Джон Боулби посвещава работаа си
в следвоенните години, и която впоследствие се развива посредством проучвания от
негови студенти. Ще използваме Кръга на сигурност, за да опишем различните стилове на привързаност.
Впоследствие ще се спрем на класификацията на различните форми на малтретиране, приети понастоящем от научната общност. Тази квалификация представлява
еволюцията на първата класификация, предложена от Фелити.
След това ще проучим последиците от травмата в детството, започваща от развитието
на неврологията и последните техники на проучване, които при невро изобразяването дават възможност да се открие тежестта на последиците от НПД върху психофизичното здраве на засегнатото население.
Накрая, Кинцуги древно японско изкуство за ремонт на счупени предмети със скъпоценни материали, се разглежда като метафора на постравматичния растеж, изучавано
от Калхун и Тедески, така че прекъсването да може, след подходящи интервенции, да
даде възможност за развитие.
Програмата за деня включва редуване на показване на описаното съдържание и интерактивни моменти за сравнение и размисъл по обхванатите теми.

МОДУЛ 2. ЕВРОПЕЙСКА РЕФЕРЕНТНА РАМКА, ИНТЕГРИРАНИ
СИСТЕМИ ЗА ЗАЩИТА И ДОБРИ ОПЕРАТИВНИ ПРАКТИКИ.
ДНЕВЕН РЕД 2

•

начало на работата по модул 2 (Д-р М.Никотра и Ф. Кодаци)
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дефиниция на регулативната референтна рамка на европейско ниво
интеграция между системите
поетапното длъжностно описание като добра оперативна практика

Новата „Стратегия на ЕС за правата на детето“ си поставя амбициозната цел да постигне
възможно най-добрия живот за децата в ЕС и на земята. Тя отразява правата и ролята на
децата в нашето общество.
Те са вдъхновители и са в основата на поставянето на въпросите за кризите поради климатичните промени, дискриминацията и несправедливостта. Никога преди, децата на в
Европа не са се радвали на правата, възможностите и сигурността, която имат днес. То
стана възможно благодарение на политическите действия на ЕС, законодателството и
осигуреното финансиране през последното десетилетие, работата извършена от страните-членки. Актуализираните през 2017 година Насоки на ЕС за насърчаване и защита
на правата на децата в глобален аспект заедно с много хуманитарни и програми за развитие насърчиха правото на здраве и образование.
Много важни стъпки в тази посока са напр. Директивата на ЕС за сексуално насилие над
деца или Директивата за правата на жертвите (Директива 2012/29/ЕС на Европейския
парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 година за установяване на минимални стандарти за правата, подкрепата и защитата на жертвите на престъпления), комуникационните дейности по Стратегия на ЕС за правата на жертвите (2020-2025)(COM/2020/258
final) и Харта на основните права на ЕС.
Познаването на законодателството на европейско и международно равнище дава
възможност да се установи, тъй като НПД са били обект на внимание от страна на законодателите, какви са били определенията на различните аспекти и кои законодателни
мерки, считани за необходими за определяне на системите за защита и защита на субектите, са били по-неустойчиви.
В тази посока сесията, в първата част, започва с определяне като отправна точка на момента, в който малолетните и непълнолетните лица са станали носители на права, постепенно да се проучат най-важните международни регламенти по отношение на защитата
от различни форми на НПД и изграждането на правни, психосоциални и образователни
системи за защита на непълнолетните лица.
Във втората част, от друга страна, след съучастията, определени от европейската регулаторна рамка, често възниква необходимостта от изграждане на интегрирани системи за
защита. Интеграция, която трябва да бъде предвидена между правното равнище и тази
на проектите и услугите за защита и грижи на малолетните и непълнолетните жертви на
НПД и между различните агенции, които в различни аспекти се занимават с грижи и
помощ. Този деликатен процес се извършва чрез т.нар РАБОТА В МРЕЖА, което се превръща във важен обект на изследване в рамките на обучителния модул.
Работата в мрежа предполага, че различните субекти влизат във взаимоотношение помежду си за изграждането на "обща основа" (мрежата в действителност), в която всеки
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един преследва свои собствени цели в сътрудничество с други. При изграждането и грижите за мрежата, в случаите на малтретиране и сексуална злоупотреба, става въпрос да
се има предвид, че човек работи в особено деликатни и сложни ситуации, които включват
особени увещания и искания, включващи институционални субекти, които не присъстват
в други ситуации.
Последната част от обучителната сесия е посветена на систематичното представяне на
различните фази на интервенционния процес (откриване, докладване, разследване,
оценка на възстановяемостта, прогноза и терапия), фази, които след това ще намерят
място за по-нататъшно проучване в контекста на модулите за обучение три и четири.

МОДУЛ 3. РАЗКРИВАНЕТО.
Дневен ред Модул 3

•
•
•

НАЧАЛО НА РАБОТАТА ПО МОДУЛ 3 (Д-р У.Сеазаро и С.Арноне)
РАЗКРИВАНЕ
ТЕХНИКИ И ИНСТРУМЕНТИ

Разкриването е критична фаза за превенцията, защитата и обгрижването на непълнолетните.
Характеризира се с ранното разпознаване на признаци и идентифициране на признаците на дискомфорт на непълнолетните лица, условията на реален и потенциален
риск, в рамките на който са поставени, както и всяко поведение на отговорните
възрастни, изпълнено с предразсъдъци. Точността на събраните елементи значително
определя евентуалното активиране на навременна намеса в защитата, оценката,
евентуалното докладване пред Съдебния орган.
Този модул изброява и описва различните видове малтретиране (физическо и психологическо малтретиране, подпомогнато насилие, патологии за лечение, сексуално
насилие), като особено внимание се обръща на признаването на признаците и рисковите и защитни фактори.
Определят се индикаторите (физически, емоционални и поведенчески), които могат
да бъдат идентифицирани при различните видове малтретиране и се подчертава
значението на включването на всички териториални ресурси, за да може да се намеси
своевременно в ситуации на предразсъдъци.
Описват се ситуации, в които вредата е по-голяма, най-вече когато малтретирането
остава скрито, в случаи на дефицит на индивидуалните, семейните и ресурсите на
средата и забавяне с необходимите интервенции за защита на детето в неговия житейски контекст.
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Ето защо анализираме факторите, които повлияват върху възможността за откриване
на неудобството на професионалистите и които последователно повлияват справянето със ситуации с предразсъдъци.
Специално внимание е отделено на темата за фалшиви позитиви /негативи и на характеристики на откровението от децата, което е „процес, протичащ по етапи, които
може да не са логични и последователни“. Обяснява се колко важно е да се вземат
предвид дори объркващите и странни откровения, защото колкото повече детето е
било наранено от злоупотребата, толкова повече способността му да помни и разказва може да бъде нарушена.

МОДУЛ 4. ОЦЕНКА И ТЕРАПИЯ (ЛЕЧЕНИЕ).
Agenda Module 4

•
•
•

НАЧАЛО НА РАБОТАТА ПО МОДУЛ 4 (Д-р У. Сеазаро и Т. Рела)
ОЦЕНКА
ТЕРАПИЯ (ЛЕЧЕНИЕ)

В модул 4 се изследват още два важни момента от интервенционния процес: клиничната
оценка на детето жертва на НПД и неговите родители и как от това може да се състави
план за терапия, който освен предоставянето на индивидуална психологическа подкрепа,
насочена към изработването и преодоляването на претърпените травми, осигурява подкрепа в различните сфери на живота на детето (училище, семейство, образование, спорт).
Още веднъж се подчертава значението на поставянето на детето в центъра на мултидисциплинарната интервенция, която включва намесата на различни професионалисти,
които работят синергично, за да върнат детето към измерение на благосъстоянието във
всички области на живота му.
Илюстрирано е как психологическият отговор на малтретиране в различните му форми
може да представи неспецифични симптоми в детството и юношеството, които трябва
да бъдат внимателно оценени, също и чрез диференциална диагноза, която позволява
да се свърже психологическата ситуация и симптомите със ситуациите, в които непълнолетният попада. Всъщност много нарушения (разстройство на вниманието и поведението,
емоционални - релационни затруднения, когнитивни проблеми и т.н.) могат да бъдат
свързани и разглеждани като последици от ситуации на злоупотреба и като такива трябва
да бъдат внимателно оценени. Подчертава се, че НПД може да предизвика PTSD (Пост
травматично стресово разстройство) и затова тази възможност трябва винаги да се разглежда; трябва да се оценят свързаните симптоми, появата и продължителността, които
определят степента на травмата и свързаните с нея посттравматични преживявания. Отбелязва се как клиничната оценка, също така чрез помощта на психо диагностични тестове, позволява да се очертае задълбочена картина на структурата на личността на
малолетното или непълнолетното лице, подчертаваща вида на функционирането, пре-
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обладаващите преживявания и вида на интернализираните експлоатационни модели и
наличието или отсъствието на посттравматични сигнали. Това проучване взема предвид
и елементите, които се отнасят до другите гледни точки на детето (училище, семейство,
спорт, лекар и т.н.), и е "компасът", който ръководи планирането на проект за грижи. Други
въпросници също са илюстрирани, които могат да бъдат попълнени директно от лицата,
полагащи грижи, и от хора, които взаимодействат с детето по различни начини (социални
работници, учители, преподаватели, инструктори).
Най-добрата част от емоционалното преживяване за едно дете е да изпита изцелението
на някоя от сферите на живот и взаимоотношения. Оценката на родителските умения е
път, по който, опитвайки се да излекува компрометираните родителски умения, се оценява
способността на семейната единица да мобилизира ориентираните към промяна ресурси.
В допълнение към клиничните интервюта с родителите (в двойка и индивидуални формати), интервенцията за оценка включва прилагането на психодиагностични тестови инструменти, предназначени за откриване на функционирането и структурата на личността
на всеки от родителите, повишаване на точността на оценката на тяхната възстановимост,
което също дава възможност за насърчаване на диференциалната диагноза на онези прояви на родителската неадекватност, които имат посттравматично функциониране в основата, както често се случва при майките, които са жертви на насилие.
Обобщено теоретичният референтен модел, който вдъхновява нашата работа, се съдържа
в Екологичния модел (Белски), разгледан в доклада на тема "Насилие и здраве" на Световната здравна организация (2002 г.). Според този модел нито един фактор не може да
обясни защо се развиват ситуации на насилие, които вместо това са резултат от сложно
взаимодействие на индивидуални, релационни, социални, културни и фактори на средата.
Поради това предложеният методологически подход включва интервенции на различни
равнища, някои строго в рамките на компетентността на специализирана за работа с
малолетни служби, други трансверсални, на компетенциите на различните служби, извършващи дейност в района.
Представената работна методология черпи от системни релационни теории, психодинамични теории и когнитивно-поведенчески теории реорганизирани и интегрирани в
светлината на познаването на посттравматичното функциониране.
Процесът на преодоляване на вредите включва синергичната активация на два вида интервенция: от една страна психотерапията по отношение малолетното или непълнолетното лице, целяща да действа върху системата, промяна на перспективата,от една страна
по отношение на опита, а от друга страна работата по подпомагане на референтните
фигури, които представляват преобладаващия корективен опит за детето, за да могат да
разберат и управляват сложността на пост операциите -травматични за детето.
Най-подходящата фигура в този смисъл, считана и в литературата за "основен фактор за
възстановяването на жертвата" (Еверсън, Хънтър, Руниън) е майчината подкрепа след
разкриване на кръвосмешение") е потенциално защитният възрастен, който в повечето
ситуации съвпада с майката, фигура, която ще трябва да бъде подпомогната за преодоляване на травмите, произтичащи от НПД, претърпени от сина й.
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Като се започне от резултата от оценката е необходимо да се разработи план според
преобладаващата "нужда", като се вземат предвид двете основни измерения на човешката психика, източник на благополучие за всеки отделен човек. Ако преобладава необходимостта от измерението на "приемствеността", ще бъде необходимо да се
ориентирате в избора на приемни грижи, когато вместо това преобладава необходимостта от "принадлежност", е необходимо да се ориентирате към избори на осиновители.

Кои сме ние?
Социален кооператив ЛА СТРАДА
В проект MARTE, водещ партньор е социалния кооператив Ла Страда, основан през 1993
година в Милано. Мисията на организацията е да задоволи обществения интерес посредством насърчаване на по-добри условия на живот и социалната интеграция на гражданите чрез предоставяне на социални, здравни, обучителни и услуги за подкрепа.
Ла Страда си сътрудничи ежедневно с държавни организации, частни и доброволни организации, управлява различни структури и доставя услуги, сред които е Център ТИАМА
(Център за лечение на травми от детството и юношеството, малтретиране и тормоз).
ЦЕНТЪР ТИАМА
Обучителните аспекти на проект MARTE бяха поети от Център ТИАМА в Милано, специализиран център за диагностика и лечение на деца, юноши и възрастни, жертви на
неблагоприятни преживявания в детството (НПД) . Интервенционните модели използват
различни теории и включват индивидуални, семейни, групови формати. Картината се допълва от социални, правни и педагогически компетенции. Строго клиничните интервенции са съпроводени от интервенции, насочени към подкрепа и защита на жертвите в
семейството, в местата на ежедневието, в съдебните и институционалните процедури, за
намаляване на риска от по-нататъшни неблагоприятни преживявания. Следователно обучителните и терапевтичните интервенции се извършват и за възрастни (полагащи
грижи), които се грижат за детето или юношите- жертви, независимо дали са биологични
родители, приемни родители или осиновители, които биха могли да срещнат трудности
с ролята си.
Диагностицирането и лечението се предлагат и на възрастни, които продължават да
страдат от посттравматична патология, възникнала в резултат на тези преживявания в
детството и / или които живеят в ситуации на повторно виктимизиране днес. Също така
се предоставят специализирани грижи за извършителите на преки или непреки насилствени действия срещу малолетни и непълнолетни лица (както например при насилие
между партньори, включващи свидетели на насилие от малолетни и непълнолетни лица).
Особено внимание се обръща на непълнолетните извършители.
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Център "ТИАМА" предоставя специализирани грижи както на частни лица, така и на пациенти, изпратени от акредитирани държавни или частни органи и в тази връзка създава
мрежова работа, която се извършва в тясно сътрудничество с различни агенции
(държавни и частни служби, съдилища , адвокати и др.) с цел поставяне на грижата и благосъстоянието на пациента и семейството му в центъра.
Център ТИАМА е и център за обучение, който се характеризира с вниманието си към съчетаването на теоретична значимост и оперативна ефективност, в тясна връзка със знанията,
придобити в работата на терен в областта на насилието срещу непълнолетни лица,
Център ТИАМА е член на CISMAI от своето основаване през 2003 г.
Екипът от професионалисти на Център ТИАМА, който е ангажиран в проект MARTE :
Д-р Сара Арноне – психолог и психотерапевт
Д-р Франческа Кодаци – социален работник
Д-р Ана Карла де Симоне – психолог и психотерапевт
Д-р Андреа Газиеро – психолог и психотерапевт
Д-р Франческа Имбимбо – педагог
Д-р Мариялуиза Никотра – социален работник
Д-р Тициана Рела – психолог и психотерапевт
Д-р Ула Сеазаро – психолог и психотерапевт
Д-р Георгиа Васио Перили – психолог и психотерапевт
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Програмата за деня
• Презентация
• Превенция
• Неблагоприятни преживявания в детството (НПД), травма и
травматично развитие
• Невробиология
• Изводи

Мултидисциплинарен подход за разпознаване и
работа с деца, изпитали неблагоприятни
преживявания в детството (НПД)
• Травмата засяга над 55 млн. деца в страните от ЕС. Найчесто това е резултат от подценяване на феномена в
резултат на липса на знания в част от професионалистите,
които се грижат за тези деца.
• Целта на проект
MARTE е противодействие чрез
усъвършенстване на знанието на хората, които работят с
децата – жертви на НПД посредством създаването на
протоколи и процедури не само от възстановителна, но и
от превантивна перспектива.

MARTE Цели
• Първата и най-главна цел е повишаване на капацитета на
професионалистите в сферата на обгрижването на деца,
жертви на НПД.
• Специфични цели:
o Създаване на споделена рамка за НПД (в т.ч. симптоматика,
причини и ефекти от преживяна травма) сред
професионалисти с различна област на експертиза;
o Повишаване на капацитета на специалистите, работещи в
критични и специфични области с деца, жертви на НПД;
o Насърчаване на сътрудничеството,
мултидисциплинираността и холистичния подход за работа с
деца, жертва на НПД.

Кои сме ние?
Социален кооператив ЛаСтрада
• Социален кооператив Ла Страда е създаден през 1993 г. в
Милано.
• Мисията му е да гарантира общия интерес на общността чрез
насърчаване на по-добри условия на живот и социална
интеграция за жителите чрез управление на социални,
медицински, обучителни и обгрижващи услуги. Поспециално се предоставят следните услуги:
• Обучение на малолетни италианци и чужденци
• Настаняване на самотни майки с деца
• Подкрепа и грижа за деца от проблемни семейства
• Рехабилитация на непълнолетни, извършили престъпления

• Противодействие на ранното напускане на образователната
система
• Подкрепа и грижа за хора със СПИН
• Подкрепа за хора с психиатрични проблеми и бездомни
• Подкрепа за самостоятелно живеещи възрастни хора

• ЛаСтрада работи с доставчици на обществени услуги, частни
и доброволчески организации ежедневно и управлява
няколко услуги и предоставя услуги на нуждаещите се.

Център ТИАМА
• Специализиран център за диагностициране и работа с деца и
възрастни, преживели различни травми в детството като
физическа и психологическа злоупотреба, неглижиране,
свидетелство на насилие, злоупотреба.
• Използва в работата си интервенционни модели на базата на
психодинамиката, системно-относителни, когнитивноповеденчески теории реорганизирани и интегрирани в
светлината на познанието за пост-травматичното
функциониране. Те включват индивидуални, семейни и
групови формати.
• Картината се допълва от социалните, юридически и
образователни услуги.

Център ТИАМА
• Център ТИАМА е насочен към работа с деца, преживели
малтретиране и злоупотреба и техните семейства.
• Изграден е като специализирано звено за диагностика и
работа с посттравматични патологии, в резултат на
преживяно виктимизиране и предоставяне на много
интервенции.
• Екипа на център ТИАМА е съставен от психолози, детски
невропсихиатри, социални работници, юридически
съветници и експерти в сферата на малтретирането на деца и
обучители (супервайзори, ментори)

Център ТИАМА
Професионалисти, ангажирани в проект МАРТЕ
• Сара Арноне
• Ана Карла де Симоне
• Франческа Кодаци
• Андреа Гациеро
• Франческа Имбимбо
• Тициана Рела
• Уля Сеасаро
• Джорджия Васио Перили

Концепция за превенция
Превенцията е набор от действия, предназначени за
предотвратяване или намаляване на риска от възникване
на нежелани събития.
Цели опазване и насърчаване на здравния статус.
Свързана е с концепцията за дискомфорт: да се
предотврати нещо нежелано да се случи.

Свързана е с времевия обхват на бъдещето: вие
работите преди да се случи…

Концепция за превенция
• Превенцията следва да се разглежда като
засилване на защитните фактори, а не намаляване
на рисковете.

• Поради това е от решаващо значение да се
определят всички фактори, които водят до повишена
устойчивост на различни нива: индивидуално,
семейно, общностно и обществено.

Планове за превенция 2

Свързани с
обществото

Свързани с
общността

Свързани с
взаимоотноше
нията

Свързани с
индивида

Биосоциален модел 1
• Поради интердисциплинарния и интеркултурен
произход, той дава една вариант на трансфер между
различните контексти и различните планове за
интервенция.
• Биосоциалният модел намира израз в различни
дисциплини от медицината, през психология до
социология и е адаптиран в различни култури.

Биосоциален модел
Биосоциален модел (Енгл и Рочестър, 1977)
Моделът се е зародил като медицински, като преодоляване на
биомедицинската визия, която отдава заболяването главно на
биологични фактори.

Вместо това той приписва резултата от заболяването, както и
здравето, на сложното и променливо взаимодействие на
биологични фактори (генетични, биохимични и др.), психологически
фактори (настроение, личност, поведение и т.н.) и социални
фактори (културни, семейни, социално-икономически и др.).
За биопсихосоциалния модел оценката на здравословното състояние
на индивида се контекстуализира в рамките на психосоциалната
среда чрез системен подход. Този подход подчертава сложността на
здравето, оценявайки значението на интердисциплинарността.

Типове превенция
• И сега, след като сме преминали от теоретичната и
структурирана гледна точка по отношение на плановете за
интервенция по отношение на превенцията, нека да видим
от практическа гледна точка кои са различните видове
превенция, които могат да се приложат в различните
планове, които вече описахме.
• В 1964 Каплан описва три типа превенция:
o Първична превенция
o Вторична превенция
o Третична превенция

Рискови фактори
Защитни фактори
(Бутчарт, Фини, Харви,СЗО, 2006)
• За да бъде ефективна превенцията и планирането на
реакциите, трябва да се вземат предвид следните 4
процеса:
• Дефиниране на проблема по концептуален и количествен начин,
използвайки статистически данни, които описват степента на
малтретиране и характеристиките на най-засегнатите;
• Идентифициране на причините и рисковите фактори, които
изглежда да са условие за податливост към приемане на ролята на
жертва на малтретиране – напр. фактори които увеличават риска от
сексуално насилие или бариери, които пречат на услугите по
закрила на детето да бъдат достатъчно ефективни;

Рискови фактори
Защитни фактори
• В светлината на защитните и рискови фактори да се проектират
интервенции и програми, които с голяма вероятност могат да се
окажат ефективни при минимизиране на рисковите фактори.
Независимо дали тези интервенции са насочени към отделни лица
или цели общности, те трябва да бъдат оценени, за да се
определи тяхната ефективност;
• Разпространяване на информация за ефективността на
интервенциите и засилване на мерките при доказани вече
ефективни интервенции. Независимо дали става въпрос за
превенция или усъвършенствани интервенции за реагиране, е
необходима висококачествена и надеждна информация.
• Изследванията, редовното събиране на данни, мониторингът и
оценката на програмата са от съществено значение за успеха на
един систематичен подход.

Рискови фактори
защитни фактори
• Благополучието на професионалиста като защитен
фактор.
• Важността на това практикуващите специалисти да
намалят рисковите фактори и да прилагат защитни
такива, за да идентифицират и да се намесят по
подходящ начин, спрямо обхвата на своята практика.
• В случаи на спешност, трябва да се работи с първите
отзовали се, за да може адекватно да се спаси
населението, засегнато от бедствието.

• Пример : инструкциите в самолета, според които Вие
първо трябва да поставите кислородната маска на себе
си преди да помогнете на децата или нуждаещите си.

НПД,ТРАВМА И
РАЗВИТИЕ НА ТРАВМАТА

ПТСР DSM V (APA, 2013)
ПТСТ е било квалифицирано в групата на ТРАВМИТЕ и разстройствата в
резултат на стрес (а не в резултат на тревожност).
Добавен е дисоциативен подтип (с деперсонализация и дереализация)
Критерии :
- Директно или индиректно излагане (експозиция)
- Натрапчиви симптоми (спомени, мечти свързани с миналото)

- Избягване (вътрешно и/или външно)
- Негативни промени в мислите и свързаните с тях емоции (памет,
негативни убеждения)
- Променена възбуда и реактивност

- Продължителност: повече от 1 месец

ПТСР и комплексна травма
Членовете на работната група за наблюдение развитието на травмата
(като част от Националната мрежа за детски травматичен стрес NCTSN) са идентифицирали диагностична конструкция, която нарекли
„травматично разстройство на развитието“, за да могат в неговия
обхват да включат всички симптоми, които се появяват при деца,
преживели травма. Поредица от клинични лекари и изследователи с
опит в областта на травматичните патологии са поставяли различни,
но близки една до друга диагнози на възрастни, които в детството си
са преживявали различни травми- напр. разстройство в развитието, в
резултат на травма (Van der Kolk et al,. 2005, 2009, 2014) и комплексно
ПТСР (Херман, 1992).
Изглежда, че всички са стигнали до общия извод, че уязвимостта от
преживяна травма най-вече засяга интегративните функции на
паметта и съзнанието, и следователно води до дисоциативни
симптоми (Лиоти и Фарина, 2011).

Ключова концепция
ТРАВМАТИЧНО СЪБИТИЕ
Стресиращо събитие, от което
човек не може да избяга и което
надвива
способността
на
индивида да се съпротивлява.
(Ван дер Колк,1996).

ТРАВМАТИЧНИ СЪСТОЯНИЯ
Продължителни
ситуации
на
неконтролируема заплаха, повтаряща се в
дълги периоди и която при настъпването
си във фазата на развитие на индивида
генерира т.н. травматични събития (Лиоти
и Фарина, 2011).

Когато специфични травми влияят върху травматичното
посттравматичните реакции са с по-разрушителен ефект.

развитие,

С течение на времето, научните познания за последици от малтретиране в
детска възраст са консолидирани до най-новите изследвания в невронауката,
която осветлява разрушителните последици на неврологично ниво и промените
в развитието на мозъка (Кортуа и Форд, 2009; Фелити и колектив., 2012).

Фундаментално изследване
върху НПД

Изследване на НПД от д-р Фелити и Анда
Ролята на НПД е била анализирана в проучването с участие на над 17 000
пациенти от средната класа, бели и добре образовани.
Проведено в Калифорния между 1995 и 1998 година, то се счита за най-голямото
епидемиологично изследване, инициирано от международна изследователска
програма.
В допълнение на събираната здравна история и медицински преглед,
изследването е включвало и задаването на 10 въпроса основно върху НПД
(физически и психологични злоупотреби и сериозно пренебрегване в детството,
сексуална злоупотреба, свидетелство на насилствен акт или други травматични
събития).
За всеки положителен отговор се е поставяла 1 точка.
„Целта е била да се анализират максимално точно ефектите на
травматичните преживявания в ранните години за появяването както на
физически и психически заболявания, така и върху разходите за здравни грижи и
продължителността на живота в зряла възраст“
Винсент Фелити, ръководител на изследването по време на EMDR
конференция в Остин, Тексас 2013 г.

Неблагоприятни преживявания в
детството (НПД)
Посочените по-долу преживявания в семейна среда от лица до 18
години могат да бъдат считани като НПД:
• Повтарящи се физически злоупотреби
• Повтарящи се психологически злоупотреби
• Сексуална злоупотреба
• Присъствие в домакинството на лице, което е пристрастено към
алкохол или субстанции
• Присъствие в домакинството на лице, обвинено в престъпление
• Член на семейството, който е силно депресиран, има установена
психична болест, институционализиран или с опити за
самоубийство
• Майка, която е преживяла насилие
• Присъствие само на един родител или пълно отсъствие на родители
• Физическо пренебрегване
• Емоционално пренебрегване

Резултати
Натрупаната травма води до експоненциални
увреждания
Първите публикувани данни показват връзката между НПД и
водещите причини за смъртност в САЩ.
НПД са взаимно свързани: вероятността да се преживее нова травма
след преживяно вече НПД е много голяма.
Използването на скалата на НПД за количествено определяне на
степента на излагане на децата на травматични преживявания,
показва, че с нарастване на резултата, нараства и рискът от
злоупотреба с наркотици, тютюнопушене или проблеми с алкохолна
зависимост, както и развитието на психопатологични разстройства
или определени физически заболявания, свързани с рисково
поведение. Следователно, НПД се не само широко разпространени,
но техния ефект е кумулативен (Фелити и Анда 2003).

Скритата епидемия
Травма, възникнала по време на растежа, има високо
невробиологично въздействие, често се свързва с дългосрочни
последици и значително увеличава риска от сериозни физически и
физиологични нарушения в зряла възраст (Дун и колектив., 2018).
НПД имат въздействие върху здравето през целия живот (Бърк,
Харис , 2018).
Травматичните събития в ранна детска възраст не се забравят, а се
запазват през целия живот като отпечатъците, които оставят децата
в пресния цимент. Времето не лекува раните, които настъпват в
ранните детски години: просто ги скрива. Раните не зарастват, а
стават част от тялото (Ланиус, Ферметен, Пейн 2012).

Най-малкият общ знаменател
Накратко, заслугата на това изследване е в извеждането на
психологическите и емоционални рискови фактори, които са в пряка
връзка с медицински и психиатрични заболявания.
Общото между различните форми на НПД и това, което прави тяхното
въздействие трудно различимо по отношение на симптоми и поведение е, че те
предизвикват травматично изкривяване в процесите на привързаност, които са
в основата на бъдещата личност.
От по-новите изследвания, проведени от Боулби и Харлоу, знаем, че
психологията и биологията на индивида зависят в голяма степен от качеството
на ранните афективни взаимоотношения, тъй като стиловете на привързаност
са свързвани най-вече с тези промени във физиологичните функции, които се
смятат за най-адаптивни към различните видове взаимоотношения дете –
полагащ грижи за детето.
В тази взаимовръзка, развитие на няколко регулатори на психологически
и биологични функции с неизбежно влияние върху механизмите на
възникване на болест и хроничност.

Наблюдават се различни стилове на
поведение на детето при раздяла и повторно
събиране с родителя:
• СИГУРНА ПРИВЪРЗАНОСТ (В) : детето е в
състояние
активно
да
изследва
обкръжаващата среда, прибягвайки до
сигурна основа, ако е необходимо, и след
това се връща отново да изследва.
• ТРЕВОЖНО – АМБИВАЛЕНТНА (С) : детето е
уплашено и несигурно в проучването и
играта, гледа да стои близо до човека, който
го обгрижва; при раздялата се проявява
интензивна и неутешима враждебност, по
време на срещата проявява враждебно
поведение към обгрижващия го.
• ТРЕВОЖНО – ИЗБЯГВАЩА (А): детето се
„преструва“ на
фокусирано върху
проучването и случващото се на повтарящата
се извън него игра, има тенденция да остане
на разстояние от обгрижващия го, показва
безразличие към раздялата и последващата
среща.

• ДЕЗОРГАНИЗИРАНА (D)

Класификация на
типовете
привързаност
(Ейнсуърф, 1978, Mейн
1982)

Модели на структурирана привързаност
Моделите на „организирана привързаност“ (сигурни,
избягващи, тревожни) работят, защото предизвикват
предоставянето на най-добрата грижа, която един
детегледач може да предостави.

Дезорганизация на привързаността
Модел, типичен за група деца, при болнично обгрижване показва
едновременно противоположни тенденции, съгласно Американската агенция
за контрол на храните и лекарствата :
- Подход от страна на обгрижващото лице
- Дистанциране от страна на обгрижващото лице, избягване ( Мейн, Щатман
1981; Мейн, Хесе, 1990; Мейн, Соломон, 1986)
Около 15% от население, между 50% и 80% от клиничното население
(Селвини, 2017)
Събраните данни показват, че дезорганизацията на привързаността е силно
свързана с наличието на скрита мъка или травма в паметта на детегледача
(Мейн,Хесе, 1990); фигурата на привързване се възприема като плашеща /
страшна: не може да предложи „безопасно убежище“, сама по себе си е
заплаха.
Корелацията между дезорганизираната привързаност и психическото
състояние на детегледача е силна и се характеризира с враждебност и
безпомощност (Лионс Рут и колектив., 2005).

Детски страхове
• Сигурно дете >>
Страх от опасност
• Дете, което бива
избягвано
>>
Страх от близост
• Амбивалентно
дете >> Страх от
раздяла
• Дезорганизирано
дете >> Страх от
детегледача

Вътрешни работни модели
При ранното взаимодействие с обгрижващите фигури, личността си изгражда
вътрешни модели (ВМ), които го ръководят и организират неговите преживявания,
информация и емоции свързани с Фигурите на привързване и Личността.
Тези „карти“ ни помагат да разчитаме реалността и направляват нашите очаквания
един към друг, водят ни в интерпретирането на поведението, те са динамични и
могат да се променят с течение на времето.
„Ние не виждаме нещата такива каквито са, ние виждаме нещата такива каквито
сме.“
• ВМ >> процедурни познания, придобити несъзнателно. Като каране на колело.
Автономно поведение постановено отвъд съзнанието. Храненето като
процедура.
• Важно е да не променяме Това е ядрото на опита и около него мога да ситуирам
постигнатите нива на сигурност.

• Можем да постигнем осъзнаване: способността за рефлексия върху това, което
се е случило, съществуващата динамика, признаване на собствените ни намеси.

Терапевтичните
преживявания
на
злоупотреба
(малтретиране
и
пренебрегване) във взаимоотношения на
привързаност водят до хронично повишена
възбуда или редуващи се състояния на
хипер- и хиповъзбуда, докато преживявания
от изоставяне водят до емоционално
безразличие поради хронично понижаване
на възбудата.
Хроничната хиперактивация на защитната
система, която се проявява в случай на
травматични преживявания в детството, я
кара да доминира над други активно
системи
(такива
като
общителност,
изследване,
игра),
предизвиквайки
автоматични тенденции за действие, които
продължават
през
целия живот
и
следователно може да бъдат по-малко
адаптивни
(заплашителни)
в
случаи
различни от тези, които първоначално са
били изведени като опасни.
Претърпени вече в детството, НПД директно
засягат
образуването
на
огледални
неврони; дори и на невронно ниво е
възможно да се види негативното влияние
на терапевтичния опит върху вътрешно
интроспективните възможности и уменията
за връзки на субекта.

Прозорец на
толерантността

Травматична привързаност
Детето е в капана на невъзможния, неразрешим конфликт:
от еволюционна и биологична гледна точка детето не може да избегне
близостта до своя детегледач.
непредсказуемост и заплаха от страна на FdA и емоционалната връзка, която
обаче не води до активиране на системата на привързаност със системата за
обгрижване.
Решаването на проблеми, свързани със системата за психическа
обработка замръзва: опасност за ситуация без изход (или блокирана
възможност за бягство)
Мотивационните системи са активират самостоятелно и парадоксално:
-защита (еволюционно ниво: влечуги)
-привързаност (eволюционно ниво: бозайници)
Неврофизиологични последици : дисрегулация, хипер/ хипо състояние,
ниско ниво на толерантност към емоционално натоварени ситуации
Вкоренен страх от липсата на изход : тотално безсилие

Посттравматичните реакции не са безчет, а само три!
ТЕХНИЧЕСКИ
ТЕРМИН
БДИТЕЛНОСТ
(дисбаланс на
катехоламини)

ДЕПРЕСИЯ
(дисбаланс на
кортизол)

ДИСОЦИАЦИЯ
(дисбаланс на
ендорфини)

ЗНАЧЕНИЕ

ЦЕЛ

ТИПИЧНИ МИСЛИ

Вътрешно
вълнение,
алармиране,
възбуда

Да се „изправиш“,
да живееш на
пълни обороти и
по начин да
контролираш
ситуацията

Хронична умора,
липса на
настроение,
демотивация,
оттегляне

Живот на минимум

Аз съм „мухльо“, аз съм
бреме, не струвам нищо,
нямам бъдеще

Мога да се
справя, ако
съставните ми
части ми
позволят,
дезинтеграция

Прекъсване на
„интегрирания“
контакт, за да се
избегне риска от
„психична
експлозия“

Окото не вижда, сърцето не
скърби, ще дръпна щепсела,
страхотно е да съм на Марс в края
на краищата, какъв е проблемът?
не си спомням, ако не мисля за
това се чувствам по-добре

В опасност съм! Ще се взривя!

Обзалагам се, че някои от тези неща са ти се случвали и на теб!
(Взето от инструмент „Let's talk about you tool", TIAMA)

Класификация на формите за малтретиране
Малтретирането може да се изрази в:
• Физически тормоз
• Психологическо малтретиране
• Подпомогнато насилие
• Сексуален тормоз
• Онлайн тормоз
• Патологии на грижите (тежка небрежност/пренебрегване,
прекалено обгрижване)
• Тормоз и кибертормоз
NB: Класифицирането на различните форми на малтретиране на деца
(Монтечи, 2002; СЗО, 2002, 2006; SINPIA, 2007) е полезно за ориентиране на
професионалистите, но не отчита факта, че когато детето е подложено често
на различни форми на малтретиране, това може да доведе до
множествена виктимизация (Финкелор, 2006).

Невробиология

Детски травми и мозък

• През последните години се наблюдава все по-голямо
количество изследвания върху ранното развитие на
мозъка, включително свързани с последиците от
малтретиране върху развитието на мозъка в ранната
детска възраст.
• Този вид изследвания ясно показват, че развитието на
мозъка може да бъде физиологично променено в
резултат на продължителен, тежък или неочакван
стрес, включително малтретиране през първите
години от живота на детето.
• Такава промяна в развитието на мозъка може от своя
страна да повлияе неблагоприятно върху физическото,
когнитивното, емоционалното и социалното израстване
на детето (Александър Бутчард и Алисън Фини Харви,
СЗО 2006).

Детски травми и мозък
• Различните части на мозъка се развиват чрез
стимулация,
която
причинява
активиране
на
определена зона от мозъка. С течение на времето,
мозъкът расте в ширина и плътност, достигайки 90% от
своя размер на три годишна възраст.
• Ако стимулацията и подхранването не са достатъчни –
напр. родители или обгрижващи лица, които са
враждебни или незаинтересовани – развитието на
детския мозък може да бъде нарушено.
• Тъй като мозъкът се адаптира към околната среда, той
ще се адаптира и към негативната среда толкова бързо,
колкото и към положителната такава (пак там).

Детски травми и мозък
• Хроничният стрес сенсибилизира нервните пътища и ще
хиперразвие тези зони, включвайки реакции на
тревожност и страх. Това твърде често е свързано и с
недостатъчно развитие на други пътища и мозъчни
дялове.
• Мозъкът на деца, които изпитват стрес като напр. от
физическа или сексуална злоупотреба, или хронично
пренебрегване, ще насочи своите ресурси към
оцеляване и реакции на заплахите от околната среда
(пак там).

Детски травми и мозък
• Ефектите върху развитието на мозъка на детето в резултат
на преживяванията в ранното детство създават основата
на изразяване на интелигентност, емоции и самата
личност.
• Когато тези ранни преживявания са предимно
негативни, децата могат да отключат емоционални,
поведенчески и свързани с учебния процес проблеми,
които да останат по време на целия им живот, особено
ако не се предприемат целенасочени интервенции (пак
там).

Детски травми и мозък
• Деца с опит от хронично малтретиране и
пренебрегване в ранното им детство могат да
продължат да живеят в постоянно състояние на
хиперактивност или дисоциация, да се чувстват
заплашени отвсякъде.
• Способността им да се възползват от социални,
емоционални и когнитивни преживявания може да бъде
нарушена. За да се научат и да използват придобита
нова информация от училище или в резултат на ново
социално преживяване, мозъкът им трябва да бъде в
състояние на „внимателно спокойствие“, състояние
което травмираните деца рядко постигат (пак там).

Детски травми и мозък
• Децата, които не са били в състояние да развият
здравословна привързаност със своите обгрижващи
лица и чиито ранни емоционални преживявания чрез
въздействието върху мозъка им не са положили
необходимата основа за положително емоционално
развитие, може да имат ограничена способност за
емпатия. Всъщност, способността да се чувства емпатия
се придобива с опита (пак там).

Кидзуги
• Японска техника, която се развива около 1400г.
• Изкуството на кидзуги има смисъла не само на ремонт
на счупен предмет, но и да му се предаде нов живот.

• Кидзуги е древно японско изкуство, за съединяване на
парчетата на счупен предмет, като майсторите за тази
цел са използвали злато, за да се види точно мястото,
тъй като това се смятало за символ на крехкост, сила и
красота (Tomas Navarro, Kintsukoroi, 2017).

Посттравматичен растеж 1
• „Посттравматичен растеж“ (ПТР)
Терминът ПТР се отнася до положителната психологическа
промяна в резултат на преодоляването на трудностите, които
съпътстват предизвикателните житейски обстоятелства.
(Calhoun and Tedeschi, 2004).
• ПТР описва опита на тези лица, които преодоляват
травмата като променят състоянието, в което са били преди да
започнат борбата с тази криза. При тези индивиди настъпва
значителна промяна в ресурсите им за адаптация и начина, по
който те разбират света и своето място в него (Тедеши и Калун
2004).

Посттравматичен растеж 2
ПТР се характеризира с пет основни компонента:
• Отношения с другите : промени в поведението на
междуличностно ниво, изграждане на нови
отношения и укрепване на старите, по-голямо
чувство на съпричастност и емпатия към другите;
• Нови възможности : промяна в житейските цели,
отвореност към нови преживявания, по-съзнателен
подход към избора;

Посттравматичен растеж 3
• Лична сила : промяна във възприемането на
собствената идентичност, по-голяма самоувереност
при преодоляване на житейските препятствия, подобро приемане на дори неблагоприятни
обстоятелства, свързани с чувството на уязвимост;
• Духовна промяна : по-високо осъзнаване на
собствените религиозни вярвания, по-голямо
споделяне на духовните моменти с останалите;

Посттравматичен растеж 4
• Признателност в живота: промяна в перспективата за
живота и света по отношение на това „да се чувствам
късметлия“, желание да пълноценно изживяване на
всеки ден, промяна в приоритетите и поява на нови
житейски ценности (Тедеши и Калун, 2004).
Посттравматичният растеж е резултат на дълбока
вътрешна реконструкция.
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Интегрирани системи
Правна рамка

Необходимост от интеграция между
различните системи :

• Правна
• Социална
• Институционална
• Услуги (психо – социални – образователни)

Необходимост от следващо ниво на интеграция

Интеграция
Реализирането на интеграция между системите и външния
вид се постига чрез подхода на
ОМРЕЖАВАНЕ
Метафората с <<омрежаване>> адекватно предават
наличието на възможност, синергия, преплитане и
пресечни точки.

Омрежаване
„създаване на връзки, синергия,пресечни точки между
различни формални, неформални, първични и вторични
ресурси с цел насърчаване на благосъстоянието на
личността и общността“.

• Следователно работата в мрежа предполага, че различни
субекти влизат във взаимоотношения помежду си за
изграждането на "обща основа" (точно мрежата), в която всеки
преследва своите собствени цели в сътрудничество с другите.
• При изграждането и грижата за мрежата, в случаи на
малтретиране и сексуално насилие, е необходимо да се има
предвид, че мрежата работи:
o най-вече при особено деликатни и комплексни ситуации
o с конкретни молби и случаи
o Запазвайки „в рамките на мрежата“ институционалните
субекти, които в други случаи не присъстват.

Мрежи и системи
• Мрежа :
o Пропускливостта дава възможност за включване и изключване
на субекти в зависимост от степента извършената работа.
o Гъвкавост за адаптиране към промените, които непременно
настъпват в процеса на работа с непълнолетния.
• Мрежата и организациите
• Компетенции, култури на принадлежност и йерархии....

Йерархични нива и култури на
принадлежност
• Необходимо е да се помни, че йерархичните нива, дори ако рискуват да
усложнят взаимоотношенията са необходими за дефиниране на
комуникационните потоци и отговорности.
• Това също е тясно свързано с отношенията с всички онези субекти, които,
вътрешни или външни за мрежата, са свързани със съдебната сфера както и
„външни“ по отношение на доставчиците на услуги: полиция, прокурори,
настойници и попечители (когато не са доставчици на услуги), адвокати.
• Принадлежността към „света“ на услугите или към различни организационни
единици също подтиква към размисъл върху културите на принадлежност.
• Най малко три са измеренията на културната принадлежност:
o Професионални култури
o Култура на обслужване
o Организационна култура .
• Осъзнаването за принадлежност към дадена култура носи със себе си и
съзнанието за използване на различен външен вид, кодове и езици.

Възлови точки ….
• Немислимо...В ситуации на малтретиране, лошо отношение и сериозна травма трябва
да се вземе и обясни една важна концепция: съпротива срещу „мислълта“ за насилие....
Тази съпротива също създава трудности при създаването на общо разбиране, коеот
позволява нещата да се наричат с едни и същи имена.

• Отричане

… Друг начин за справяне с проблема с немислимото е да се използва
категорията на отричането, т.е. неопознаването на насилието...това се случва както
при родителите, така и сред операторите

• «Конфликт на интереси»…. вие се сблъсквате отчасти с интереса на семейството в
неговото единство и самостоятелност и отчасти с интереса на децата да живеят в контекст,
подходящ за техните нужди... от една страна, интересът на децата да растат със своите
естествени отглеждащи и от друга страна с факта, че собствените им родители ги
застрашават или вредят

• Идентификация

…Често операторите се оказват работещи сами, без екип за
поддръжка: „операторът се сблъсква с трудността да се се занимава с различни задачи задачата си да помага – да се справя сам, в същото време да посрещне исканията на
децата и тези на родителите, които също изразяват съжаление.

• Предръзсъдъци

… и синергията
• Екипна работа/ Работа в мрежата
• Посока на мрежата
Екипът и мрежата са двата основни аспекта на работата, но нито един от тях не се приема
за даденост, естествени и спонтанни процеси, а по-скоро резултат от целенасочена
инвестиция, ангажимент и специфична работа (средно и дългосрочна), която трябва да бъде
насърчавана и извършена , която преминава през придобиването и развитието на технически и
релационни умения у всеки професионалист за установяване на смислени и функционални
взаимоотношения с всички участващи и който продължава в поддържането и непрекъснатата
грижа за постигнатото“ (Албароса Талеви, 2012).

Поддръжка на мрежата
Интересна концепция… тъй като ни позволява да съблюдаваме
необходимостта от обмен на информация, но в същото време и
спазване на нивото на свързаност (между доставчиците на услуги и
самите оператори).
Възможността за инвестиране, създаване на връзки и поддръжка на
мрежата е процес, който позволява на доставчиците на услуги и на
операторите да създават собствени пространства, ясно разграничени
от други с възможност за отделяне на внимание и надграждане, което
създава и възможнисти за „виждане на невидимото, обмисляне на
немислимото и да разкажеш неразказуемото“ (пак там)

Част от защитната мрежа
• Необходимо е най-вече на първо място
o Идентифициране обектите на работа
o Разбиране кога и до каква степен са взаимно заменими и
подлежат на договаряне (Giordano, 2011)
• … за да разберете мислите, които поддържат възможността за
работа в мрежа, необходимо е да зададете два въпроса:
o идеите, които са в мислите на децата за това дали към тях
се отнасят добре или зле
o относно възприятията, които специалистите имат за себе
си, за своя професионализъм, и услугите в областта на
грижите и защитата на децата (Giordano, 2011).

Интеграция
„Интеграцията е комплексен процес, който изисква да се вземат
предвид:
o представените култури
o моделите на интервенция
o идеологическите позиции
o професионалната власт.

В по-голямата си част социалната работа се опира на
взаимоотношенията между отделните участници, ангажирани в
процеса въз основа на постоянен и активен обмен между
тях“(Giordano M., 2012).
• Този обмен има нужда от насоки, посока ….

Посоката
• Възможна дефиниция (контрол, връзка, внимание)... Насочващата функция се
изразява в свързване на различните участващи участници, улесняване на
процеса на споделено планиране на интервенцията чрез събиране и
разпространение на информация, изясняване на работните задължения на
различните оператори, изграждане и поддържане на връзки между
операторите (Giordano, 2011)
• Функция … на социалния аспект и събирането на оценки на база на
оформената
документация
и
на
срещите
между
различните
оператори…съчетаване на възможно най-много допирни точки по време на
срещите на мултиинституционалния екип…. Насърчаване на обмена на
информация и създаване на възможности за дискусия и обмен между
оператори и доставчици на услуги.
• И действия… социална посока по отношение на информацията, споделянето,
сравнението, оценката, управлението на конфликти, връзка, господство на
комуникацията.
• Възможни проблемни области … идентифициране на общия обект на работа,
чрез осигуряване на възможност за изясняване, разпознаване на различните
оператори, внимание към припокриванията.

ПРОЦЕСА НА ИНТЕРВЕНЦИЯ
ПРАВИЛА ЗА ДЕЙСТВИЕ
В зависимост от фазата на интервенцията, в която се намирате, видът на
интервенцията се променя значително
Разкриване

Участие на
семейството

Отчитане

Спешно извеждане

Защита

Третиране /
работа по
случаи

Оценка

Позитивни прогнози
Негативни прогнози
Осиновяване
Приемна грижа
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Детето като субект на права

• Общество на народите


Декларация на ООН за правата на детето от 1959 г.



Конвенция на ООН за правата на детето от 1989 г.

Конвенция за правата на детето (КПД)


Състои се от 54 члена



Качествен скок към култура за правата на децата в света.



Особености:

- Непълнолетните вече не се разглеждат като обекти на защита и опека, а като собствен
субект на закон;
-Съдържа правила от програмно естество и с холистичен и проактивен подход - засяга
първични (граждански и политически) и вторични (икономически, социални и културни)
права на поколенията едновременно;
-В договор с човешките права подход, основан към децата, който подчертава ролята на
местните или централните правителства и на гражданската общност в развитието на
политики и програми за насърчаване и защита на децата;
-Договор на четирите П: превенция, защита, поощряване и участие;


Най-добрият интерес на детето;

КПД
• Някои от основните принципи, съдържащи се в неговите разпоредби,
включват:

- Чл.3.1 „Висшите интереси на детето са първостепенно съображение във
всички действия, отнасящи се до децата, независимо дали са предприети
от обществени или частни институции за социално подпомагане, от
съдилища, административните или законодателните органи „

• Висшият интерес не трябва да се изследва „абстрактно“, а във
връзка с индивидуалните случаи, тъй като нуждите на индивида
варират от спецификата на ситуацията, в която той се намира като
субект на обучение от време на време.
• Чл. 9 – децата трябва да растат с родителите си, освен ако не са
заобиколени от лошо поведение като малтретиране и
неглижиране на детето, където могат да се намесят властите и да
ги разделят.

Други източници…..
• Европейската декларация за правата на детето / 1992
-

Изчерпателно представя положението на детето като уязвимо същество, което се нуждае от защита и специални условия, за да
расте спокойно и да стане балансиран възрастен. Декларацията също така приема, че "никое дете на територията на
Общността не може да бъде подлагано на дискриминация въз основа на националност, родители, сексуална ориентация,
етнически произход, цвят на кожата, пол, език, социален произход, религия, убеждения, здравословен или друг статус, нито на
каквото и да е основание, приписвано на неговите родители ".

• Насоки за щадящо децата правосъдие / 2010
- „Щадящата децата правосъдна система трябва да се отнася към тях с достойнство, уважение, грижа и справедливост. Тя трябва
да бъде достъпна, разбираема и надеждна. Трябва да е система, която слуша децата, приема техните възгледи сериозно и гарантира,
че интересите на тези, които не могат да изразяват себе си (каквито са малките деца) са защитени. "

• Лисабонско споразумение / 2007 г. - Декларация от Ница / 2000 г.
•

Която гласи в чл. 24, че: „Децата имат право на такава защита и грижа, каквато е необходима, за да се чувстват добре. Те са
свободни да изразяват своите виждания; тези възгледи трябва да се вземат предвид по въпроси, които ги засягат в съответствие
с тяхната възраст и зрялост. Във всички действия, свързани с деца, независимо дали се предприемат от държавни власти или
частни институции, висшият интерес на детето трябва да бъде основно съображение. "

Правото да бъдеш чут (1)
„..всяко семейно, административно или съдебно
решение относно детето трябва да се ръководи
предимно от защитата и опазването на интересите
на детето; за тази цел и при условие че това не подлага
детето на никакъв риск или вреда, то се изслушва до
колкото годините и зрелостта му позволяват“

Правото да бъдеш чут (2)
• Право да „слушаш“
• Конвенция на ООН за правата на детето – чл.12
„1.Държавите – страни по Конвенцията, осигуряват на детето, което може да формира свои
собствени възгледи, правото да изразява тези възгледи свободно по всички въпроси,
отнасящи се до него, като на тях следва да се придава значение, съответстващо на възрастта
и зрелостта на детето.“
„2.За тази цел на детето е предоставена по-специално възможност да бъде изслуявано при
всякакви съдебни и административни процедури, отнасящи се до него, или пряко, или чрез
представител или съответен орган по начин, съответстващ на процедурните правила в
националното законодателство.“

 Европейска конвенция за упражняване на правата на децата (т.нар.
Страсбургска конвенция)

• Право на информация
 Информирано изслушване / Член 5 Страсбургска конвенция

Способност за преценка
• Способността за преценка може да се дефинира по различен начин в
зависимост от конкретната дисциплина. По отношение на правото да
слушаме, тя може да бъде поставена между юридическите и
психологическите дисциплини. Без да се задържаме прекалено много
на този аспект, можем да потвърдим, че възрастта, на която детето
може да прави точна преценка, е между 6/7 години (възрастта, когато
детето тръгва на училище и когато принципът за реалност се приема за
даденост.)

Право да бъдеш чут (3)
Информирано слушане
Непълнолетно лице, участващо в съдебно производство,
има право да:
• Получава всяка подходяща информация;
• Бъде консултирано и да изразява мнението си;
• Бъде информирано за възможните последици от такива
дейности, както и възможните последици от всякакъв вид
решения.

Деца, жертви на неблагоприятни
преживявания през детството /НПД/
Когато детето е жертва на неблагоприятни преживявания през
детството според КПД – Чл. 39:
„Държавите – страни по Конвенцията, предприемат всички
необходими мерки за подпомагане на физическото и психическото
възстановяване и социална реинтеграция на дете, жертва на
всякаква форма на липса на грижи, експлоатация или злоупотреба,
изтезания или каквато и да е друга форма на жестоко, нечовешко
или унизително отношение или наказание, или на въоръжен
конфликт. Това възстановяване или реинтеграция се извършва в
среда,
благоприятствуваща
укрепването
на
здравето,
самоуважението и достойнството на детето.“

Защита
• Член 39, КПД
Държавите – страни по Конвенцията, предприемат всички
необходими мерки за подпомагане на физическото и психическото
възстановяване и социална реинтеграция на дете, жертва на всякаква
форма на липса на грижи, експлоатация или злоупотреба, изтезания
или каквато и да е друга форма на жестоко, нечовешко или
унизително отнасяне или наказание, или на въоръжен конфликт.Това
възстановяване или реинтеграция се извършва в среда,
благоприятствуваща укрепването на здравето, самоуважението и
достойнството на детето.

Защита
Конвенция на Съвета на Европа за закрила
на децата срещу сексуална експлоатация
и сексуално насилие - Лансароте
Цели:
•предотвратяване и борба срещу сексуалната експлоатация и
сексуалната злоупотреба с деца;
•закрила на правата на децата, жертви на сексуална
експлоатация и сексуална злоупотреба;
•насърчаване на националното и международното
сътрудничество срещу сексуалната експлоатация и
сексуалната злоупотреба с деца.

Конвенцията от Лансарот
Мерки за защита и помощ за жертвите
• Създаване на социални програми и мултидисциплинарни структури, за да се
осигури необходимата подкрепа за жертвите, за техни близки роднини и за всяко
лице, което се грижи за тях;
• Всяка страна предприема необходимите законодателни или други мерки, за да
гарантира, че правилата за поверителност, наложени от вътрешното
законодателство на някои специалисти, които работят в контакт с деца, не
възпрепятстват възможността тези специалисти да съобщават на службите за
закрила на детето за всяка ситуация, при която съществуват разумни основания да
се смята, че дете е жертва на сексуална експлоатация или сексуално насилие;
• Законодателни мерки за подкрепа на жертвите за физическото и психосоциалното им възстановяване;
• Специални проекти за съдействие с организации, които подпомагат жертви на
насилие;
• Законодателни мерки, осигуряващи отстраняване на дете или родител, когато
родителят е вероятен извършител на насилие;
•Законодателни мерки за подпомагане на семействата на жертвите.

Превенция

Конвенцията от Лансарот
На ниво превенция конвенцията предвижда:
• Образователни програми, насочени към информиране на
непълнолетните за рисковете от сексуална експлоатация и злоупотреба и
средствата за защита;
• Програми за намеса за хора, които се страхуват от извършване на
сексуални престъпления;
•
Мерки за координация между различните органи за закрила на
детето;

Защита
Препоръки от Съвета на Европа 2009 г.
Цели:
• Защита на правата на децата, особено на тези, които са били жертви
на насилие;
• Предотвратяване и борба с всички форми на насилие над деца;
• Насърчаване на приемането, прилагането и мониторинга на
национални интегрирани стратегии за защита на децата от насилие;

• Засилване на международното сътрудничество за защита на правата
на детето и за защита на децата от насилие.

Препоръки на Съвета на Европа 2009
• Право да бъдат изслушани („... да се изразяват свободно за това,
което се отнася тях ");

• Популяризиране на информация за правата на децата;
• Централизиране на интегрираните системи;
• Ясно определени процедури за сигнализиране при насилие;
• Избягване на повторни травматични събития.

Защита
Истанбулска конвенция
• Цел: борба с насилието над жени и домашното насилие

• „Всички актове на насилие, случващи се в семейството.“
• Законодателни мерки, мерки за превенция и обучение;
• Гарантиран достъп до услуги;

• Специализирани услуги;
• Специфични мерки за защита на непълнолетни.

Защита
Директива 2012/29/EС
• Цел: помощ и защита на жертвите на престъпления;
• Право на информация и подкрепа;

• Право на участие в наказателно производство;
• Право на защита;
• Обучение на професионалисти.

Насоки
• "Насоките се основават на осем генерални принципа (защита от
насилие, право на живот и максимална възможност за развитие на
подрастващите, недискриминация, равенство между половете, детско
участие, държавен ангажимент, ангажираност и участие на други
заинтересовани страни, висши интереси на децата) и четири
оперативни принципа (многопластов характер на насилие, интегриран
подход, междусекторно сътрудничество, подход с много
заинтересовани страни)
• ... подкрепят насърчаването на културите да уважават правата на
децата, базирани на знание за правата на децата и разбиране на
способностите им и уязвимостта им.

Насоки
Целите на тези насоки са:
- «Защита на правата на децата, особено на жертвите на насилие;
- Предотвратяване и борба с всички форми на насилие над деца;
- Насърчаване на внедряване и мониторинг на национални
интегрирани стратегии за защита на децата от насилие;
- Укрепване на международното сътрудничество за защита на
правата на детето и за защита на децата от насилие »

Насилие
В конвенцията на ООН за Правата на детето – чл.19 е дефинирано
какво се има предвид под насилие: то се определя като «включващо
всички форми на физическо или умствено насилие, посегателство или
злоупотреба, липса на грижа, неглижиране и небрежно отношение,
малтретиране
или
експлоатация,
включително
сексуални
престъпления, докато то е под грижите на родителите си или на
единия от тях, на законния си настойник или на всяко друго лице, на
което то е поверено. Насилието не се разбира само между възрастни,
но и между деца.»

Защита
• „всички деца имат право на защита от всички форми на
физическо
или
психическо
насилие,
нараняване
или
малтретиране,
пренебрегване
или
липса
на
грижи,
малтретиране или експлоатация, включително сексуално
насилие, докато са под попечителството на техните родители,
законни настойници или всяко друго лице, действащо от тяхно
име“.
• Следователно правото на живот, на препитание и развитие, правото
на недискриминация и правото на равенство между половете се
потвърждават отново.

Правото да бъдеш изслушан
„Децата имат право да се изразяват свободно в онова, което ги засяга,
и тяхното мнение да бъде взето под внимание в зависимост от
възрастта и зрелостта на детето. Участието на детето по-специално
предполага:
а. Да се подкрепя изразяването на лични мнения на децата и да се
зачитат и обмислят тези мнения във всички ситуации, които ги засягат;

б.Осигуряване на детето възможност да бъде изслушано по всяко
съдебно, административно или извънсъдебно производство. "

Правни мерки
По отношение на правните мерки се повтаря, че «трябва да се
предприемат необходимите законодателни или други мерки, за да
се гарантира, че юридическите лица могат да бъдат подведени под
отговорност за престъпленията, установени съгласно член 26 от
Конвенцията на Съвета на Европа за защита на децата срещу
сексуална експлоатация и сексуално насилие (CETS № 201)».

Санкции и мерки
1. Насилствени действия, включително сексуални престъпления срещу деца,
трябва да бъдат наказвани с ефективни санкции и мерки, пропорционално на
тежестта на извършеното престъпление.
2. Лицата, осъдени за насилие, включително сексуални, престъпления срещу
деца, както и тези, които са обект на наказателно производство, трябва да
имат достъп до ефективни интервенционни програми и мерки за
предотвратяване и минимизиране на риска от рецидив.
3. В съответствие с принципите на социална интеграция и образование и
предотвратяване на повторно нарушение, всяка правосъдна система,
занимаваща се с деца, извършили насилие, трябва да бъде интегрирана с пошироки социални инициативи, целящи да осигурят цялостен подход и
приемственост на грижите за такива деца (принцип на включване на
общността и непрекъснати грижи).
4. В съответствие с основните си принципи националната правна система
следва да предвижда възможността да не се налагат санкции на деца, жертви
на насилие, заради участието им в незаконни дейности, до степента, в която
са били принудени да го правят. "

Други важни акценти
• Политики, основани на изследвания, доказателства и опит на децата,
трябва да бъдат разработени за предотвратяване, откриване и реагиране
на насилие над деца. Особено внимание трябва да се обърне на защитата
на уязвимите групи.
• Трябва да се създаде независима институция за правата на човека в
съответствие с Парижките принципи за насърчаване и защита правата на
детето (напр. отделен омбудсман / комисар по правата на децата,
определен чрез законодателство, независимо или като координатор в
рамките на съществуващите институции за защита на правата на човека).
• Държавата трябва да предприеме всички подходящи мерки за
подпомагане на физическото и психологическото възстановяване и
рехабилитация на деца жертви и свидетели на насилие и, когато е
необходимо, на техните семейства. Такива услуги трябва да се
предоставят незабавно и в среда, която подкрепя здравето, уважението и
достойнството на детето.

Два други важни законодателни
източници
• Конвенцията на Съвета на Европа за предотвратяване и борба с
насилието над жени и домашното насилие (т.нар.Истанбулска
конвенция), приета през април 2011 г.
• Директива 2012/29 на Европейския парламент и на Съвета от
октомври 2012 г., установяваща минимални стандарти за правата,
подкрепата и защитата на жертвите на престъпления.

Истанбулска конвенция
• Целта на Истанбулската конвенция е борба с насилието над жени и
домашното насилие.

• Определението за домашно насилие в член 3 включва „всички
актове на физическо, сексуално, психологическо или икономическо
насилие, настъпили в семейството или домакинството или между
настоящи или бивши съпрузи или партньори“.
• Следователно споделено домашно насилие, т.е. насилието над деца,
също е включено сред формите на защита, предвидени в тази мярка.

Взетите мерки трябва да се базират на „интегриран
подход, който да вземе под внимание връзката между
жертвите, извършителите, децата и техния по-широк
социален контекст“.
• Законодателни мерки за предотвратяване на насилието
• Мерки, необходими за насърчаване на обществото да предоставя
интервенции и превантивни действия
• Действия за включване в училищни програми на теми като „равенство
между половете, нестереотипни роли на половете, взаимно уважение,
ненасилствено разрешаване на конфликти в междуличностни
отношения, насилие, основано на пола над жените и право на лична
неприкосновеност“
• „подходящо обучение за професионалисти, занимаващи се с жертви
или извършители на всички актове на насилие“.
• "необходимите законодателни или други мерки за защита на всички
жертви от по-нататъшни актове на насилие."

Доказателства и услуги
• Един от важните моменти е гарантирането на достъп до здравни и
социални услуги, които трябва да разполагат с адекватни ресурси и
обучени специалисти, за да предоставят помощ на жертвите.
• Трябва да има и специализирани служби за жени - жертви на
насилие и техните деца.
• Специализираните услуги за подкрепа включват изрично
споменаване на:
• Къщи за подслон (член 23)
• Телефонни линии за помощ (член 24)
• Адекватни и леснодостъпни центрове за първа помощ за жертви на
изнасилване и сексуално насилие (член 25)

В подкрепа на децата… (член 26)
Защита и подкрепа на децата – свидетели на насилие
• Страните предприемат необходимите законодателни или други
мерки за надлежното спазване на правата и отчитане на
потребностите на деца свидетели на всички форми на насилие,
обхванати от настоящата Конвенция, при осигуряването на услуги
по защита и подкрепа на жертвите.
• Предприетите в съответствие с настоящия член мерки трябва да
включват съобразени с възрастта психосоциални консултации за
деца свидетели на всички форми на насилие, обхванати от
настоящата Конвенция, и надлежно да се съобразяват с висшите
интереси на детето.

Директива 2012/29 / ЕС на Европейския
парламент и на Съвета
Тя трябва да гарантира, че жертвите на престъпления:

• получават адекватна информация, помощ и защита
• могат да участват в наказателно производство
Държавите-членки гарантират, че когато жертвата е дете, висшите
интереси на детето са от първостепенно значение и че се прави
оценка, като се взема предвид личността като такава.
ЖЕРТВА
• физическо лице, което е претърпяло щети

• член на семейството на лице, чиято смърт е пряко причинена от
престъпление и е претърпял загуба в резултат на смъртта на това лице

Установява правата на:
• информация и подкрепа
• участие в наказателно производство
• защита на жертвите и признаване на жертви със специални нужди
от защита
• обучение на професионалисти

ДИРЕКТИВА 2011/92/ЕС НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И
НА СЪВЕТА от 13 декември 2011 г. относно борбата
срещу сексуалната злоупотреба и сексуалната
експлоатация на деца и детската порнография

ДИРЕКТИВА 2011/92/EU

• Предмет:
Тази
директива
установява
минимални правила относно дефиницията на
престъпления и санкции в областта на
сексуалното
насилие
и
сексуалната
експлоатация на деца, детската порнография и
привличането на деца за сексуални цели. Тя
също така въвежда разпоредби за засилване на
превенцията на тези престъпления и защитата
на жертвите от тях

Общи разпоредби относно мерките за помощ, подкрепа и защита за
деца жертви
ДИРЕКТИВА 2011/92/EU

• Член 18:
• 1. На децата жертви на престъпленията, посочени в членове
3—7, се оказва помощ, подкрепа и защита в съответствие с
членове 19 и 20, като се отчита висшият интерес на детето.
• 2. Държавите-членки предприемат необходимите мерки, за
да гарантират, че на съответното дете се оказват помощ и
подкрепа от момента, в който компетентните органи имат
сериозниоснования да считат, че е възможно то да е
пострадало от някое от престъпленията, посочени в членове
3—7.
• 3. Държавите-членки гарантират, че когато възрастта на
лицето, срещу което са извършени престъпленията, посочени
в членове 3—7, не е установена и има причини да се
предполага, че лицето е дете, това лице се смята за дете, за
да може да му се предостави незабавен достъп до помощ,
подкрепа и защита в съответствие с членове 19 и 20.

Превенция
ДИРЕКТИВА 2011/92/EU
• Член 23:
• 1.Държавите-членки предприемат необходимите мерки, например
чрез образование и обучение, с цел възпиране и намаляване на
търсенето, което поощрява различните форми на сексуална
експлоатация на деца.
• 2.Държавите-членки
предприемат
подходящи
действия,
включително чрез интернет, като информационни кампании и
кампании за повишаване на осведомеността за проблема,програми
за научни изследвания и образователни програми, когато е уместно
— в сътрудничество със съответните организации на гражданското
общество и други заинтересовани страни, с цел да се повиши
осведомеността и да се намали рискът за децата да станат жертви
на сексуално насилие или експлоатация.
• 3.Държавите-членки следва да насърчават редовното обучение на
служителите, за които е вероятно да влязат в контакт с деца жертви
на сексуално насилие или експлоатация, включително
полицейските служители на предна линия, което да ги направи
способни да определят децата жертви и потенциалните деца
жертви на сексуално насилие или експлоатация и да работят с тях.
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ПРОЦЕС НА ИНТЕРВЕНЦИЯ
РАБОТНА СХЕМА
В зависимост от етапа и вида на интервенцията могат да настъпят
промени
РАЗКРИВАНЕ
УЧАСТИЕ НА
СЕМЕЙСТВОТО
ЗАБЕЛЯЗВАНЕ
СПЕШНО
ИЗВЕЖДАНЕ

ЗАЩИТА

РЕАКЦИЯ НА
ВЪЗДЕЙСТВИЕТО

ОЦЕНКА

ПОЗИТИВНА ПРОГНОЗА
НЕГАТИВНА ПРОГНОЗА

ОСИНОВЯВАНЕ
ПРИЕМНА ГРИЖА

РАЗКРИВАНЕ
Дефиниция
• Идентифициране
на
признаците
на
дискомфорт
при
малолетните/непълнолетните деца и рисковете за техния растеж,
свързани с враждебни действия от страна на възрастните,
разграничаващи риска от вредата, понесени от същите.
• Първоначално определяне на непосредствено наличните защитни
възможности на семейната среда.

Източник: CISMAI: "Minimum requirements for services against child maltreatment and abuse".

Важни за отбелязване рискови и защитни
фактори:
И колкото по-скрито остава малтретирането, толкова
повече липсват индивидуални, семейни и ресурси на
обкръжаващата среда и необходимите мерки за защита на
детето в неговата жизнена среда се забавят.

Данни от Италия по темата за малтретирането

S. Arnone, 2017

Данни от Италия
Малтретиране
Неглижиране
Патологични грижи
Домашно насилие
Психологическа
злоупотреба
Физическа злоупотреба
Сексуална злоупотреба

Данни от Европа
Съгласно Европейския доклад за предотвратяване на
малтретирането на деца (СЗО) от 2013 г. 852 деца под 15 год.
умират всяка година в Европа като жертви на малтретиране (найвисок е делът при 4 годишните), 18 млн. деца (13,4% от момичетата
и 5,7% от момчетата) са жертви на сексуална злоупотреба, 44 млн.
(22,9% от децата) са жертви на физическо насилие, 29,6% - на
психологическо насилие (55 млн.).
Източник:. Малтретиране и злоупотреба в детството – показания и препоръки на
Националния съвет на психолозите

Неблагоприятни преживявания в
детството (НПД)
ДИРЕКТНИ (върху детето) КОСВЕНИ (в семейството)
•Сексуална злоупотреба

• Свидетелство на насилие

•Малтретиране

• Алкохолизъм

•Физическа злоупотреба

• Наркотична зависимост

•Неглижиране

• Психиатрични заболявания
• Сериозни инвалидизиращи
физически заболявания
• Финансови сривове

Подготвено от MALACREA M, from FELITTI et al., 2001
S. Arnone, 2017

Видове малтретиране и
злоупотреба
Физическо
Малтретиране
Психологическо
Подкрепено
домашно насилие

Неглижиране
Недостатъчно
грижи

Патология на
грижите
Извън
семейството
Сексуална
злоупотреба

Вътре в
семейството

Прекалено много
грижи

Дистални рискови фактори
•
•
•
•
•
•
•
•

Младата възраст на майката
Липса на междуличностни отношения
Липса на мрежи и социална интеграция
Случаи на отхвърляне, насилие или малтретиране в детството
Недоверие към социалните норми и институциите
Приемане на насилието и наказанието като възпитателни практики
Приемане на детската порнография
Липса на знание и заинтересованост по отношение на детското
развитие
• Хронична бедност
Източник : Di Blasio, Buy Peace in La prevenzione del disagio nell'infanzia e nell'adolescenza, edited by Istituto
degli Innocenti

Проксимални рискови фактори
(Увеличен риск )
Личността

Членове на семейството

Характеристики на
детето

Родители психопати

Брак и ранна бременност

Физическо заболяване
или вроден дефект

Родители със социално
отклонение (девиантни)

Самотен родител

Труден темперамент
/характер

Слаба или липсваща
способност за поемане на
отговорност

Проблеми с родното семейство и
това на партньора

Импулсивност

Конфликт в двойката

Ниска толерантност към
разочарование

Домашно насилие

Изкривяване на емоциите

Защитни фактори (намаляване на риска)
Характеристики на
детето

Личността

Членове на семейството

Чувство за неадекватност поради
зависимост от обгрижване

Задоволителни взаимоотношения
Лек темперамент
с поне един от родителите

Отхвърляне и насилие в
детството

Подкрепа от родители и приятели

Емпатични умения
Желание за усъвършенстване

Поемане на отговорност
Самочувствие

Възможност за управление на
конфликти

Значение на териториалните ресурси
• ЗДРАВНО-СОЦИАЛНИ УСЛУГИ (психолози, социални работници,
лекари, психо-социални работници), които могат да са свързани с
поведението на родителите по отношение
показателите на
дискомфорта при детето и да се направи първоначална оценка на
сериозността на ситуацията и степента на необходима защита.
• ОБЩЕСТВЕНИ И ЧАСТНИ УСЛУГИ, свързани с децата и семействата
(образователни услуги, занимания в свободното време, социални
услуги)
• ПОЛИЦИЯ И СЪДЕБНА СИСТЕМА (полиция, съдилища)

Пречки при разкриването
Защитни механизми на
професионалистите
1. Привързаност
2. Бягство

3. Блокиране
4. Поддаване

Привързаност
(интервенционизъм, преценка...)
•

Възрастният може да види индикаторите

•

Позициониране в осъдителни и линейни термини (вина и осъждане)

•

Чувство на сигурност (предизвикват, често действат сами, без да се
противопоставят на другите)

•

Не отчита степента на риска (баланс риск/ защита)

•

Намеса без да е разбрал/чул/ запознал със съдържанието

Бягство

(отричане, избягване, повърхностно
отношение )
• Възрастният не вижда белезите на дистрес и/или връзка с
поведението на оказващия грижи
• Омаловажаване (факт, риск, щета, отговорност)
• Не проверява и не се намесва

Блокиране
(парализа, замръзване, безсилие)
•

Възрастният разпознава злоупотребата, но не знае какво трябва да направи

•

Намесва се слабо и/или късно

Поддаване
(съюзяване, отстъпване..)
• Възрастният има „ориентиран към възрастния“ или „семеен“ подход.
• Не е в състояние да заеме определена позиция спрямо останалите
възрастни (позволява да бъде привлечен/изнудван/убеден).

• Минава на страната на насилника.

Рискове при откриването
• Късна намеса
• Преждевременна намеса
• Ненамеса
• Хаотична (дезорганизирана) намеса

Това увеличава риска от грешка при следващите стъпки (защита,
докладване, оценка- прогноза, лечение).

Показатели за откриване и употребата им
Целта на показателите е да се направляват възрастните при
разпознаване на белезите на дискомфорт (фаза на стартиране на
интервенцията) и избягване на диагностична оценка, която трябва да
бъде делегирана на отговорните професионалисти и да се извършва в
подходящото време.
Показателите се разделят на :
• Физически сигнали
• Поведенчески сигнали

• Емоционални сигнали

Допълнителни фактори, с които
да се съобразим
•

ВРЕМЕ (временен или продължителен феномен?)

•

КРИТИЧНИ СЪБИТИЯ (това определена фаза от живота на
детето или семейството ли е?)

•

КУЛТУРА на произход

Как бихте дефинирали физическа
злоупотреба?
Как я разпознавате?
Как Ви кара да се чувствате?

Физическа злоупотреба
Родителят / обгрижващият умишлено извършва или позволява
физическо нараняване на детето, което може да му навреди.

То е най-вече под формата на натъртване, ожулване, побой,
задушаване, ухапване, фрактура, изгаряне и т.н.
Понякога това може да бъде с наказателна цел.
В някои култури това се приема като социално приемлив начин за
корекция (напр. в Южна Америка).

Физическа злоупотреба
Показатели
Физически
белези

Емоционални белези

Поведенчески белези

Контузии

Слаба концентрация

Страх в непознати пространства

Екхимози

Емоционално замръзване

Винаги нащрек

Белези

Трудно слушане на възрастен

Внезапни изблици на гняв

Наранявания

Реактивна нестабилност

Отказ от физически контакт
Обучителни затруднения

Как дефинирате психологическата
злоупотреба?

Как я разпознавате?
Как Ви кара да се чувствате?

Психологическо малтретиране
Разпознаваемо е във всички останали форми на
злоупотреба с дете. Включва всички тези действия, които
могат да увредят психо-афективното развитие на детето,
като отричат неговите когнитивни, емоционални и
афективни нужди.

Напр.: заплахи, отношение на пренебрегване или
омаловажаване, оклеветяване, наказателни действия,
„родство“, включване в семейни конфликти с мълчаливо
или изрично изискване за вземане на страна.

S. Arnone, 2017

Психологическо малтретиране
Показатели
Емоционални белези

Поведенчески белези

Страх или агресивно поведение

Продължаващо поведение на унижаване и
обезценяване на другите

Безпокойство

Отказ от социални контакти

Чувство на вина

Непрекъснати действия на
самоунищожение

Срам

Антисоциално поведение

Ниско самочувствие

Образователни /обучителни затруднения

Как дефинирате свидетелство на
домашно насилие ?
Как може да го разпознаете?
Как Ви кара да се чувствате?

S. Arnone, 2017

Подкрепено домашно насилие
Детето видяло ли е някаква форма на насилие от
единия родител върху другия или върху други важни
за него хора?
Напр. : физическо, словесно, психологическо,
икономическо или упражняване на контрол.

S. Arnone, 2017

Свидетелство на домашно насилие
Емоционални белези

Поведенчески признаци

Страх или агресивно поведение

Зряла възраст

Безпокойство

Социална изолация

Чувство за вина

Актове на самооценка

Срам

Антисоциално поведение

Ниско самочувствие

Трудности в училище

Двойнственост

Насилие срещу по-слабите връстници (тормоз)

Как бихте дефинирали патологичните
грижи?
Как можете да ги разпознаете?
Как Ви карат да се чувствате?

Патологични грижи
Това се отнася до всички условия, при които
родителите или тези, които са законово
отговорни за децата, не задоволяват
адекватно физическите и психологическите
нужди на детето в съответствие с възрастта му
и етапа на развитие.

S. Arnone, 2017

Патологични грижи - типове
Небрежност : липса на грижи и лечение
• Отражение във физически аспект – обикновено нисък ръст и/или
тегло
• Психологически последици в резултат на лоша физическа и
емоционална стимулация
Хипергрижа: детето получава свръхобгрижване, което не съответства на
нуждите му и възрастта му (Синдром на Мюнхаузен, злоупотреба с
химически субстанции, пазаруване на лекарства )
Недостатъчна грижа : изкривено предоставяне на грижи

Патологични грижи
Показатели
Отсъствие или липса на
грижа

Липса на грижа за хигиената

Отсъствие / недостиг или излишък
на медицински грижи

Деца, които се грижат за
по-малки от тях други
деца

Деца, облечени неподходящо
за сезона

Деца с въшки или други паразити,
които не се чистят

Чести отсъствия от
училище

Деца, които редовно ходят
мръсни и имат проблеми във
взаимоотношенията с
останалите си връстници

Деца с нелекувани проблеми със
зъбите, слуха и зрението

Кожни възпаления

Деца, които не са нито
ваксинирани, нито водени на
медицински прегледи

Проблеми или забавяне
на речта
Пасивност / апатия

Дефицит на имунната система

Свръх самостоятелност

Дефицит на растежа

Ранна употреба на дрога/
алкохол

Умствено изоставане поради липса
на стимули

Как дефинирате сексуалната
злоупотреба?

Как може да я разпознаете?
Как Ви кара да се чувствате?

S. Arnone, 2017

Сексуална злоупотреба
Въвличане в неподходящи за възрастта сексуални
действия на незрели и зависими хора, които не
разбират действията си и не могат да избират.
Основава се на властовата позиция от страна на
извършителя (възрастен или непълнолетен), дори и
при липса на принуда. Включва всички форми на
сексуална активност, мастурбиране, орален секс,
участие в порнографски дейности.

Злоупотреба
• В семейството : най-често срещаната ситуация, обикновено от
страна на непосредственото или разширено семейство
• Периферна : извършвана от хора, познати на семейството
• Външна : рядко срещана ситуация, извършва се от непознати
хора

Дискомфорт и злоупотреба
Ситуацията на дистрес, свързана със злоупотреба, се характеризира с
наличието на:
• Специфични знаци/ белези, които се срещат често в ситуация на
злоупотреба;
• Неспецифични знаци/белези, проследими в широк спектър от
дискомфорт, психопатологични форми, органични патологии.

Специфични поведенчески сигнали
•
•
•
•
•

Активен полов живот
Сексуални познания, неподходящи за възрастта
Компулсивна мастурбация
Бягства от дома
Ранни бременностти

Неспецифични поведенчески сигнали
•
•
•

Могат да бъдат свързани с различни форми на дистрес
Нарушения и/или промени в СЪНЯ – кошмари, чести пробуждания, страх от заспиване
ХРАНИТЕЛНИ нарушения и/или разстройства – липса на апетит, преяждане, внезапни
фобии към определени храни
• Нощно напикаване (енурезис)
• РЕГРЕСИВНО ПОВЕДЕНИЕ в сравнение с нивото на достигнато еволюционно развитие –
смучене на палец, трудно разделяне с възрастен, страхове
• Срив в ПРЕДСТАВЯНЕТО В УЧИЛИЩЕ - внимание и умения за концентрация
• Хиперактивност и бдителност
• Прекомерни СТРАХОВЕ и такива, които не са обосновани, както и не са наблюдавани
преди това
• Соматични оплаквания без видима физическа причина
• Агресивно отношение към възрастни и/или връстници
• Прояви на тревожност и депресия – внезапен плач, трудно, почти невъзможно да бъде
успокоено, слаб интерес към активности, които преди това са били интересни,
тенденция да се самоизолира
Дори и да са неспецифични те трябва да бъдат откривани и третирани като белег на
злоупотреба и дискомфорт, те са прикрити молби за помощ и трябва да бъдат декодирани
и докладвани.

Сексуална злоупотреба
Физически белези

Емоционални бележи

Чести бактериални инфекции

Психосоматични разстройства

Генитално дразнене/ хронично вагинално
течение

Вина, безпокойство, срам

Вагинално или ректално кървене

Импотентност, пасивност

Гинекологични наранявания

Внезапни викове
Фобии
Опити за самоубийство

Онлайн злоупотреба
Всяка форма на сексуално насилие над непълнолетни лица, извършвано чрез интернет и
документиране на изображения, видеоклипове, записи на реални или симулирани
сексуални действия.
• 1. офлайн сексуална злоупотреба : видео/ изображения, които след това се
разпространяват в мрежата;
• 2. груминг : възрастен, който с помощта на манипулативни методи се сприятелява с
непълнолетен с цел подбуда към сексуален акт онлайн и/или впоследствие
организиране на реална сексуална среща;
• 3. киберсекс : възрастни и малолетни имат сексуални отношения основно в мрежата;
• 4.За секстинг говорим тогава когато две или повече непълнолетни лица по взаимно
съгласие произвеждат и обменят съобщения, изображения или видеоклипове със
сексуален характер, които ако са разпространени от същите или други непълнолетни
лица чрез интернет или мобилни телефони могат да бъдат използвани от възрастни
насилници.
• Изображенията със злоупотребата или сексуалния акт по мрежата определено
увеличават последиците от злоупотребата с жертвата, жертвата е преследвана
„завинаги“ от този акт. (Соави, 2012)

Малтретиране и злоупотреба в детството – показания и препоръки на Националния
съвет на психолозите

Резултати
Злоупотребата пречи на нормалния ход на растежа при всички нива на развитие
(физически, когнитивни, афективни и социални).
Може да бъде свързана, например с :
• Изоставане
• Психопатологии (депресия, психотични симптоми, поведенчески нарушения )
• Трудности във взаимоотношенията
• Липса на самоувереност и доверие към другите хора
• Безразборни сексуални контакти и ранна бременност
• Ниско самочувствие
• Хиперактивност и дефицит на вниманието (ADHD)
• Употреба на наркотици и алкохол
• Дисоциация
• Повторение на вече придобит опит по активен или пасивен начин
• По-ниски резултати в училище
• Повишено излагане на рискови фактори, които водят до повишен риск от
сърдечни заболявания, полово предавани болести и рак.
S. Arnone, 2017

Широко разпространени преживяния при жертви на
сексуално насилие (Финкелхор)
•
•
•
•
•

Импотентност
Изневяра
Травматична сексуалност
Стигматизиране
Срам, вина

Изследването на Евърсън и Боут от 1989г.
Как се справят професионалистите с предполагаемо
сексуално насилие?
Проучването анализира резултатите от проведени интервюта със
социални работници, психолози и медицински работници за процеса
по вземането на решение в ситуации на предполагаемо сексуално
насилие:

• Това, което основно
ИНТУИЦИЯТА.

ги

движи,

са

ПРЕДРАЗСЪДЪЦИТЕ

И

• Малко внимание се отделя на насоките и препоръките на проведени
научни изследвания.

По отношение на разкриването
Само два начина на разпознаване се споменават в литературата :
1.

Случайно разкриване

Случва се случайно, а не поради умишлено действие от страна на
жертвата.
2. Умишлено разкриване
Когато жертвата реши да сподели. Изследването показва, че децата в
предучилищна възраст са по-склонни да правят случайни разкрития,
докато подрастващите е по-вероятно да правят умишлени разкрития.

“разкриването е процес, който минава
през определени стъпки, които не са
последователни и логически”
(2.5.1.d)
CISMAI Sexual Abuse Consent Statement

• Разкриването винаги трябва да бъда дълбоко изследвано,
въпреки че може да е разпокъсано, объркано и странно.
• Колкото повече детето е наранено от злоупотребата,
толкова повече способността му за запомняне и паметта
му могат да бъдат сериозно засегнати.

C.I.S.M.A.I. Consent Statement on Sexual Abuse

Разкриване
Затова е важно при разкриването на предполагаемата
жертва да се прилагат описаните в литературата протоколи,
за да се избегне:
• Натиск да говори
• Натиск да мълчи
• Неадекватно / предполагаемо интервю
• NICHTD протокол

Разкриване
•

По-малките деца подобно на порасналите нямат особени затруднения
при предаването на факти, които биха помогнали за разкриването.

•

Когато са разпитвани правилно, дори и по-малките деца са способни
да представят по структуриран и подреден начин своя опит, особено
ако той е негативен (Пайп, Ламб, Оргах и Есплин 2004).

Фалшиви положителни и отрицателни твърдения
Няма надеждни данни, но има доказателства, че сексуалното насилие се среща често и остава в
повечето случаи недекларирано.
• Вярването, че неоснователното подозрение на което се излага детето, неговото семейство или
лъжливо обвинените в причиняване на сериозни последици от една страна, но от друга причиняването на също толкова вредни последици от вторична виктимизация.
• Отблъскването от страна на лицето, което е разкрило злоупотребата само по себе си не е сигурна
и вероятна индикация за грешно твърдение.
• Силно спорните семейни раздели често пъти се посочват като условия за повишен риск от
неверни твърдения, но те също така могат да бъдат поводи за действителни разкрития.
• Ограничената личностна и динамика на отношенията се определя като фактор за фалшиви
позитивни твърдения.
• С оглед на високата честота на сексуална злоупотреба всяко обгрижване трябва да избягва
предразсъдъци относно вероятността от фалшиви положителни твърдения и произтичащите от
тях резултати; отношението на оценяващия (нагласи, предразсъдъци, поведение по време на
оценката) има значителна тежест при преценката на предполагаемата сексуална злоупотреба.
• Рискът от фалшиви позитивни твърдения трябва винаги да се взема под внимание от тези, които
се занимават с проблема.
• Пред този риск е необходимо да се избягват общите съмнения, а да се проверяват внимателно и
диагностичните алтернативи.
Малтретиране и злоупотреба в детството – показания и препоръки на Националния съвет на
психолозите

Клинична стойност на разкриването
„Облечете мъката в думи; мъка, която не
говори, оковава сърцето и го разбива“
Уилям Шекспир
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ПРОЦЕС НА ИНТЕРВЕНЦИЯ
РАБОТНА СХЕМА
В зависимост от етапа и вида на интервенцията могат да настъпят
промени
РАЗКРИВАНЕ
УЧАСТИЕ НА
СЕМЕЙСТВОТО
ЗАБЕЛЯЗВАНЕ
СПЕШНО
ИЗВЕЖДАНЕ

ЗАЩИТА

РЕАКЦИЯ НА
ВЪЗДЕЙСТВИЕТО

ОЦЕНКА

ПОЗИТИВНА ПРОГНОЗА
НЕГАТИВНА ПРОГНОЗА

ОСИНОВЯВАНЕ
ПРИЕМНА ГРИЖА

Оценка – мултидисциплинарен
подход
Поради
сложността
и
мултифакторната
природа
на
малтретирането, то трябва да бъде структурирано в
мултидисциплинарна перспектива, в която психологът ще даде
своя специализиран принос, докато другите фигури (учители,
членове на семейството, образователни специалисти, доктори) ще
предоставят данните, наблюдавани в други области от живота на
детето (училище, образователна система, семейство).

Оценка
НА МАЛОЛЕТНОТО ЛИЦЕ
Оценка на вредата

НА РОДИТЕЛИТЕ
Извеждане на ресурси и
критични моменти

За да се планират дейностите за
справяне с нанесената вреда

Диагностичен процес
• Диагнозата е задължително дълъг и сложен процес, в който се
съчетават внимателно и с професионално умение различните събрани
елементи (Малакреа 2002).

• Екологична диагноза (Фридрих 1990): 1) психо диагностика на детето
чрез използване на тестове, които дават информация за основните
елементи на психическото функциониране на детето; 2) анализ на
детското поведение; 3) изследване на жизнената среда и семейната
динамика.
• Диагностичните аргументи, както неспецифичните, така
специфичните, не могат да пренебрегнат анализа на поведението.

и

Какво имаме предвид под индивидуална
оценка
•
•
•
•
•
•
•

Целта не е нозографски ограничена и определена.
Тя е изследователско пътешествие на най-дълбоките преживявания на
детето….
Тя е възможността, използвайки символи и тестови инструменти, да се
преодолеят защитните механизми на външната „фасада“, да се достъпи
„вътрешния свят“.
Достъп до вътрешните оперативни модели на детето, които по интуитивен
начин придобиват опит от релационната динамика и представите за
родителски фигури.
Определяне на психическото състояние, основни функциониращи
модели, ресурсите, защитите и възможните посттравматични изяви.
Очертаване на вредите и определяне на нуждите.
Оборудвайки се с инструментите в помощ на родителите

Препоръки
•

Препоръчително е всички психолози, които работят в сферата на
обгрижване на децата и тяхната защита, да придобия специфични
културни и технически умения в индивидуалната и семейната динамика и
в особеностите на малтретирането/ злоупотребата с деца.

•

Професионалистите ще трябва да приемат строги процедури за оценка,
използвайки целеви и специфични инструменти за оценка, считани за
валидни в научната общност и включени в сравнима и възпроизводима
диагностична система.

•

Физическата и психологическата защита на малолетно/непълнолетно
лице следва да се гарантира по всяко време в процеса на оценка, като се
гарантира ако се налага и прилагането на паралелни дейности за него и
членовете на неговото семейство.

•

Комплексното познаване на миналото и настоящето психологическо
функциониране (опит, познание, емоции, чувства, поведение) трябва да бъде
задълбочена, за да даде обяснение на симптоматичните изяви.

•

При разкриването на злоупотребата / малтретирането винаги трябва да бъде
събирана и щателно търсена, дори и фрагментирана, объркваща и странна,
всякаква информация; това е процес, чийто етапи могат да не са логически и
последователни.

•

Избягвайте елементите с „положително предположение“ по време на
диалога, наслагването на идеи, хипотези, чувства на възрастните върху
разказа на детето, предполагайки ситуации или подробности, които могат да
повлияят на детето и да променят качеството на изслушването.

•

Познаването на контекста на взаимовръзките и семейната история на
малолетното/непълнолетното лице винаги трябва да бъде в дълбочина.

•

Необходимо е да се вземат предвид и по-широките социокултурни
референтни параметри, в които функционира детето.

Детето е точен историк, а не
фантазьор.

(Стерн)

Трябва да се водим от необходимостта да
разчитаме
елементите
на
психо
диагностичната оценка, която е много
близко до реалността по въпроса, да ги
разглеждаме като комплексна реалност, в
която вътрешните елементи и външните
фактори са преплетени.

Инструменти за оценка
ПОВЕДЕНИЕ
Първа степен с ниско
въздействие
Втора степен със
средно въздействие

Трета степен с високо
въздействие

ОПИТ

CBCL

SSB
Свободно рисуване

TSCC
TSCYC
PSI

Игра/ рисуване
Fat/Blacky/Tat

CSBI

Тест на Роршах

Инструменти с оценка на ниско ниво

Тест за проверка на устойчивостта, когнитивните и
адаптивни способности
CBCL (чеклист на детското поведение): анкета за детското поведение
o 1 ½ -5 год. и 6-18 год. Съчетаване с отговорите на референтните
възрастни.
o Попълнен от учителите доклад за децата на възраст 1½ -5 год. и
6-18 г.
o Попълнен самостоятелно доклад от 11 – 18 годишните.
•

Резултатът – профил на компетентността (действия, социални
контакти, училище) и профил на синдрома съгласно 8 – степенна
скала (оттегляне, соматични оплаквания, тревожност, социални
проблеми… ).

Инструменти със средно ниво на въздействие
Откриване на маркери за посттравматично функциониране
•

TSCC (Trauma Symptom Checklist for Children – Въпросник
за откриване
травматични симптоми при децата):самооценъчна скала за деца на възраст от 8
до 16 години, за идентифициране на поведение в пряка връзка с посттравматично
функциониране. Април 2011 – Ед. Ериксон. 54 твърдения, свързани със
сексуалната област и 44 – извън нея.

•

TSCYC (Trauma Symptom Checklist for Young Children – Въпросник за откриване на
травматични симптоми при малките деца) от 2015 Ед. Ходжфий : използван за
оценка на острата и хронична посттравматична симптоматика при деца на възраст
3-12 години. Попълва се от референтен възрастен и описва поведение през
предходен месец. Резултатът е профил, разделен на подобласти на
посттравматично функциониране.

•

PSI (Parenting Stress Index – Индекс на стрес при родителите) : скрининг и оценка
за анализиране на родителския капацитет за идентифициране на ранните
характеристики, които могат да увредят нормалното развитие на детето. Попълва
се от референтния възрастен (1 месец- 12 години). Създава профил, който
включва аспекти, съотнасящи се към детето, ролята на стресови събития в живота.

Инструменти с високо ниво на въздействие
Склонни да разкрият най-дълбоките преживявания
CSBI (Child Sexual Behavior Inventory – Капацитет за сексуално
поведение на детето)
Въпросник за оценка на сексуалното поведение на деца между 2 и 12 години,
насочен към идентифициране на възможни ситуации на сексуално насилие.
Попълва се от референтните възрастни и описва предходните 6 месеца.
38 въпроса, които засягат широки аспекти от сексуалното поведение,
анализиране с помощта на 9 скали (проблеми с телесните граници,
самостимулация, сексуална тревожност, сексуална натрапчивост… )
Съчетават се две скали:
o DRSB (Developmentally related Sexual Behavior) – скала за сексуално
поведение спрямо възрастта на развитие.
o SASI (Sexual Abuse Specific Items) – скали по теми, свързани със сексуална
злоупотреба.

Как да анализираме
преживяванията на детето
• Свободно рисуване
• Изобразяване на емоции
• Рисуване на животински
семейства
• SSB
• Тест за семейни нагласи
• Чернобели снимки
• Роршах

От по-контролираните

По-малко
контролираните

Габриеле, разделени родители в
сериозен конфликт

Елио, 6 годишен, жертва на тежки
злоупотреби и свидетел на насилие
Рисунка на „покемон“

„Това е покемон, пълен с много кръв, който
умира....

...имаше гръмотевична буря, която
премина през тялото му....
Той е мъртъв накрая, но се появи
човек, който го събори на земята…
той беше вече мъртъв, но човекът
стреля в него… стреля още
веднъж."

Лука, жертва на насилие и на сексуално
насилие

Имаше някога едно цвете, любимото цвете на мама. Мама постоянно му
доливаше вода и то беше свежо. Беше добре.
Но след няколко месеца то умря, защото майката го поливаше, но то
разбра, че трябва да се сменя и пръстта. Ако разгледате пръстта с лупа,
ще видите малки микроби, които ядат цветето. Те са навсякъде, тези
бръмбари и червеите и други подобни животни го ядат.
„Какво мислиш?“
„Че не се грижиш достатъчно добре и се ядосвам на себе си.“
„А какво мислиш за майка си?“
Тя го донесе и след ден го изхвърли. Ако беше доктор по цветята, може
би щеше да го излекува.

Не е достатъчно да се правят само
общи предположения, но е
необходимо да се търсят и
специфичните връзки ….
Оценката на детето може да ни даде
по-нататъшни насоки.

.......както и оценката на родителския
възможност за възстановяване

капацитет

и

• Клинични интервюта : насочени към възстановяване на
личната, на двойката или семейната история със
специално внимание върху трансгенерационната история.
• Използване на PSI

• AAI (Adult Attachment interview): Интервю за привързаност
към възрастния – оценка на стила на привързаност
Projective tests (Rorschach, Blacky, and TAT)

Крайната цел на оценката „не е по твоя вина“
Оценката на малтретирането в различните му форми има за
крайна цел признаване на опита на виктимизация и
последиците му по отношение на опита, симптомите,
поведението; това е обширен и сложен процес, който
интегрира психологическата ситуация на детето като цяло,
психологическите индикатори и знаци, историите и
заявленията на детето, семейството и ситуацията с връзките,
в които то е поставено.

Оценката е

който трябва да води всеки случай

Третиране (лечение)

ПРОЦЕС НА ИНТЕРВЕНЦИЯ
РАБОТНА СХЕМА
В зависимост от етапа и вида на интервенцията могат да настъпят
промени
РАЗКРИВАНЕ
УЧАСТИЕ НА
СЕМЕЙСТВОТО
ЗАБЕЛЯЗВАНЕ
СПЕШНО
ИЗВЕЖДАНЕ

ЗАЩИТА

РЕАКЦИЯ НА
ВЪЗДЕЙСТВИЕТО

ОЦЕНКА

ПОЗИТИВНА ПРОГНОЗА
НЕГАТИВНА ПРОГНОЗА

ОСИНОВЯВАНЕ
ПРИЕМНА ГРИЖА

Работата със семейството и
детето трябва да съобразена
с резултата от оценката.

В случай на позитивна прогноза:
• Третирането в този случай ще включва интервенции, насочени към
непълнолетното лице (психотерапия, психологическа подкрепа,
хетерофамилна приемна грижа) и родителите (индивидуална и/или
фамилна психотерапия, консултации в подкрепа на родителството,
обучение у дома, социални грижи и различни видове подкрепа).

• Третирането е насочено не само към работа с травмата и лечение на
вредите, причинени на детето, но също така и подкрепа на
родителите, за да се повлияят уязвимите области и възстановят
семейните отношения.
• Крайната цел на лечението е да възстановят максимално условията за
добруване на детето.

В случай на негативна прогноза:
• Както психологическа подкрепа на детето, така и ресурси, насочени
към изграждане на различна социална мрежа около него се
активират, като поддържат надеждата жива и възстановяват
доверието във важните възрастни.
• Лечението трябва да бъде в полза на заместването на референтните
родители, също и чрез активизиране на процеса на преработка на
загубата; детето трябва да бъде подпомогнато да възстанови здравите
връзки на привързаността и в други ситуации (приемна грижа,
осиновяване), да бъде способно да види различния аспект на живота
и взаимоотношенията.
• Биологичните родители трябва да бъдат подпомогнати, ако е
възможно, в процеса на „откъсване“ и да започнат по терапевтичен
път с отношение към индивидуалните проблеми.

Еколоогичен модел на интервенция
(СЗО –Доклад „Насилие и здраве" 2002)

Политики по здравеопазване
и институционална
подкрепа, образование,
икономика, социални
отношения,
правораздавателна система
и процедури, културен
подход

Училище, работна среда, съседи,
разширено семейство, институции,
свободно време, услуги по
взаимопомощ

Биологична
история и
персонал

Взаимоотношения родителдете;
Връстници и членове
на едно семейство

М. Малакреа

Процесът по работа с травмата е изграден от две
„колони“, в синхрон една с друга.
Опит
Коригираща психотерапия

Психотерапия
•

Насочена предимно към работа със системи от значения, стимулиране на
трансформация посредством „лещи“, през които се прочита отново
опитът.

•

Насочена към намаляване и промяна на отбранителната динамика, която
определя системата от значения и пречи на достъпа до корективен опит.

•

Човекът е създаден да се учи от опита, за да може да прави
предположения, трябва да може да обобщава опита си ….

•

Погрешното лечение, което е претърпяла една значима фигура, определя
и нарушаване на доверието у останалите и води до извода за света като
зловещ, точно обратното на идеята за добронамерения свят.

•

Вътрешните оперативни модели приключват повече или по-малко
предубедените схеми за обработка на информацията.

Очила с деформиращи лещи
Картината не може да се редактира.

„Очилата“ изключват достъпа до корективен опит :
Пример с дете в приемно семейство
„ През седмицата напрегнатите и агресивни отношения с бащата
стават все по-силно изразени. В допълнение на това, че не иска да
правят определени неща с него, се добавя и предизвикателството на
продължителна провокация, за да се види докъде той може да
стигне. Днес тя отказва да пише домашните си с него, „защото той
е мъж“, обяснява тя по-късно, когато той не е там; че го обича, но
вътре в нея има нещо, което я предупреждава да бъде внимателна и
да го избягва, защото някой ден той със сигурност ще я нарани“.

Корективният опит
• Предоставя конкретни доказателства за неадекватността
на Вътрешните Оперативни Модели.
• Реалност, която предизвиква изкривените оперативни
модели да се самоутвърждават.
• Може да отговори конкретно на нуждите на детето.

Мeста, където може да се изпита корективно
емоционално преживяване
• Възстановено биологично семейство
• Приемно семейство
• Семейна общност
• Образователната общност
За да имат добро коригиращо въздействие, характеристиките,
необходими за опита от взаимоотношенията, трябва да са
стабилни, продължителни и да има тясна връзка между тях.

Работа с обгрижващите лица...
• Терапевтът като декодер
• Разсъждения и добри избори в настоящето
• Насоки и сътрудничество за по-добро управление на ежедневието
• Настройка

• Управление на реакциите на детето и родителите в различни
ситуации… травмата е заразна

Вторична или делегирана травматизация
• Отнася се до риска, пред който са изправени тези, които постоянно са
във взаимодействие и в рамките на значима връзка с тежко
травмирани хора.

• Прехвърлянето на травматичния стрес от един индивид на друг се
дължи на нивото на емпатия, свързващо спасителя или обгрижващия
с жертвата.
• Родителите са в ситуация на максимален риск от излагане на
прехвърлянето на травматичен стрес без ограничения на време и
пространство, без професионална подкрепа.

Всеки един от нас, независимо от
оперативната ни роля, е
потенциално част от опит, който
трябва да има винаги коригираща
стойност.

Винаги валидни ръководни принципи
• Прозрачност
• Искреност
• Казване на истини

• Искрено отношение и интерес

Участващи свидетели
Емпатичното разбиране от страна на външна фигура (учител
или близък) може да компенсира последиците от малтретиране
на детето и да го предпази от реактивиране на травмата.

Травмата не е това, което ни се е случило, а това което е
останало защото не сме имали емпатичен свидетел наблизо (А.
Левайн 2005).

Какво намалява ефекта от травмата?
Значението на социалния контекст
• ПТСР се намесва в по-малка степен в добре интегрирани,
отколкото в разпокъсани общности.

• Липсата на социална подкрепа е основен рисков фактор (NICE,
2005).
• Знаем, че човешките същества са способни да толерират
нещастието, когато не са сами; поддържащото присъствие на друг
намалява реакциите на ПТСР.

Първият фактор на устойчивост за младите
жертви

Потенциалният
възрастен –
защитник е:

Оста на терапевтичния процес на цялото
семейство или тези остатъци, които все още
подлежат на лечение
Основният фактор за възстановяване

За прогнозата на детето – жертва на насилие е от
решаващо значение наличието на влиятелна,
значима фигура, способна да му помогне
• Еверсън, Хънтър, Рънион „Майчина подкрепа след
разкриване на кръвосмешение“

Сериозен конфликт на роли
• Разкриването на вътрешно-семейна
злоупотреба води до много сериозна
криза в семейството и по-специално,
при потенциално защитен възрастен.
• При потенциално защитен възрастен
възниква остра травма с преживявания
на безсилие, предателство и стигма.
• Много сериозен конфликт да бъдеш
майка/ съпруга.

Двойна травма

Травмата на сина му, ако се случи на него
„Проваленото“ ми дете е по вина
( Трябваше да разбера ....
Избрах погрешния човек!)

„Мултимодален подход"
• Подробен и особен терапевтичен стил, който безстрашно следва
тезата „Всичко, което е нужно от всичко, което е нужно“ (Ф.дьо
Зулутеа).
• Голяма свобода при ползването на техники и формати, които се считат
за дуктивни инструменти, функционални за целите, към които се
стремим.
• Комбинация от паралелно използване на индивидуални, семейни,
диадични, групови сесии.
• Трансфер на съдържание, прозрения, релационен прочит един към
друг.

Значение на работата в мрежа
•
•
•
•
•

Училище
Семейство
Спорт
Образователни фигури в различни позиции
Разширено семейство

Общи цели, винаги валидни при
работа с деца
• Разширяване на собственото мислене

• Увеличаване на интеграцията
• Връщане на нещата под контрол в съзнанието

• Насърчаване на комуникацията и споделянето

Планиране според преобладаващата
нужда
ПРИЕМСТВЕНОСТ
и
ОЧЕВИДНОСТ
Две основни измерения на човешката психика
Източник на благосъстояние за всеки отделен индивид

ПРИЕМСТВЕНОСТ
• Приемствеността е свързана с концепцията за
история, собствената история …. това е повече или
по-малко съзнателно чувство, че нашето его остава
непроменено в течение на времето, през етапите на
нашия живот.
• Ние осъзнаваме това измерение, когато сме
изправени пред „счупването“ в посока от
имиграция към преместване, преживявания, които
атакуват нашето чувство за приемственост.

Приемственост на приемната грижа
• Избора на приемни родители благоприятства
приемствеността (връзките са запазени, фамилното
име...)
• Изборът е направен, тъй като има шанс за
възстановяване от травмите на семейството по
произход.
• Трябва да бъде направен внимателно като се вземе
предвид следното:
• Ограниченото време;
• Подкрепа за семейството по произход, за да продължи
да се променя/подобрява;
• Поддържайте възможността за посещения в
семейството по произход.

Приемственост при приемна грижа
Изборът на приемната грижа благоприятства
приемствеността (връзките се запазват,
фамилията)
• Добър избор, ако има шанс за
възстановяване
на
биологичното
семейство.
• Трябва да се направи, строго спазвайки
следните изисквания:

o За ограничено време
o Подкрепа
за
биологичното
семейство да продължи да се
променя / усъвършенства

o Поддържане
на
връзката с
чувствително
присъствие
на
биологичното семейство

Рискове при приемна грижа
• Ако продължи прекалено
дълго, или детето временно
е „откъснато“ или пък
необходимостта
от
приобщаване на новото
семейство.

• Ако срещите с биологичното
семейство са твърде малко
на брой.
• Ако семейството все още не
е подпомогнато да се
промени „повече“.

Осиновяване
Изборът на осиновяване е в подкрепа на
измерението за принадлежност.
o Когато човек реши да подложи този избор на
травмата от прекъсване на приемствеността, за да се
гарантира друга стабилна принадлежност.

Осиновяване

