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ПРОГРАМА ЗА ПОДКРЕПА НА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ ПО 

ФИНАНСОВИЯ МЕХАНИЗЪМ НА ЕИП 2009-2014 г 

Проект: „Повишаване капацитета на СПОК, чрез развитие на система за подкрепа на деца, 

преживяващи скръб“; Договор № 384/10.06 2015 г. 

Бенефициент: “Сдружение за прогресивна и отворена комуникация” 

 

Адаптиране на набрани методи за самопомощ и подкрепа от норвежки и 

европейски експерти за създаване на работеща за България система 

Цел: Създаване на психо-социална система за повишаване капацитета на 

СПОК при работа с деца, преживяващи скръб, чрез синергия между опитни в 

сферата „детска и младежка скръб“ организации и СПОК 

 

                                                                                        

Разработил: 

       Юри Кацаров, експерт по проекта 

 

Представи и вярвания според възрастовата група: изразяване на емоции, възможно 

поведение при преживяването на скръб.  

Справяне с детската скръб.  

Как да помогнем на децата след преживяна смърт.  

Работа със съученици и учители. 

 

От раждането до 2 години 

 Не разбиране какво е смъртта 

 Детето не разполага думи за изразяване на чувствата  

 Отчита отсъствието на любими хора 

 Забелязва промени в рутината на живот 

 Забелязва промени в семейните емоции  

 Липсват му контактите, звуците, миризмите  и погледа на любим човек  

 Изпитва страхо от това да не бъде изоставен битието  

 Чувство на безпокойство   

 Плач  

 Заболяваемост 

 Проблеми с храносмилането 

 Хвърляне на предмети  

 Често хлипапане  

 Безсъние  

 Нужда от физически контакт, гушкане и успокоение  

 

От 3 до 5 години 

 Не разбиране на окончателността на смъртта 

 Разбиране, че да си мъртъв, е да бъдеш заспал  
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ФИНАНСОВИЯ МЕХАНИЗЪМ НА ЕИП 2009-2014 г 

Проект: „Повишаване капацитета на СПОК, чрез развитие на система за подкрепа на деца, 

преживяващи скръб“; Договор № 384/10.06 2015 г. 
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 Задаване на въпроси относно това какво починалия прави 

 Може да се разбере, че биологични процеси на тялото са спрели, но вижда това 

като временен и обратим процес 

 Може да задава въпроси и да мисли какво ще стане, ако другият родител умре 

 Страх 

 Тъга 

 Несигурност 

 Объркване 

 Гняв 

 Раздразнение 

 Развълнуване 

 Притеснение 

 Чувство за вина 

 Регресивно поведение 

 Повтарящи се въпроси 

 Изолиране от връсниците 

 Възпроизвежда се сцени на смърт 

 Интерес към вещите на мъртвия 

 Поведение, все едно смъртта не се е случила 

 Сънища, в които присъства мъртвия 

 Физически оплаквания 

 Плач 

 Агресивно поведение 

 

От 6 до 9 години 

 Детето разбира, че смъртта е окончателно събитие 

 Детето започва да се итересува се от смъртта 

 Смъртта се асоциира с телесна повреда, осакатяване 

 Детето мисли, че действията или думите причиняват смъртта 

 Детето осъзнава, че смъртта е наказание 

 Детето формира духовна концепция 

 Детето си задава въпроси, свързани с това- кой ще се грижи за него, ако хората, 

които се грижат за него, също умрат 

 Детето започва да мисли за живота си, без до него да е починалия 

(дипломиране, брак, и т.н.) 

 Детето е тъжно 

 Детето изпитва гняв 

 Чувство на самота 

 Изпитва нуждата да се изолира от останалите 

 Детето изпитва чувство на притеснение 

 Детето е нетърпеливо 

 Детето има чувство на раздразнение 

 Изпитват се чувства на объркване, вина, страх 

 Детето започва да любопитства - търси подробности за  смъртта 

 Детето действа така, сякаш смъртта не се е случила  

 Детето скрива чувствата си  

 Появяват се смущения в съня и кошмари 
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 Детето има затруднена концентрация 

 Детето намалява училищния си успех 

 

Тийнейджъри 

 Страх от тъмното  

 Страх да отиде в леглото  

 Страх от болници, лекари  

 Повторни заболявания 

 Вкопчване в родител или близък 

 Промени в училищното поведение и успеваемост  

 Интензивен гняв, насочен към себе си или другите  

 Кошмари 

 Избухване 

 Участие в сбивания 

 Унищожаване на имущество  

 Недохранване или преяждане  

 Нощно напикаване 

 Жестокост към животните  

 Изолиране  от семейството или от приятелите 

 Фокусиране към темата „смърт“ 

 Експериментиране със секс 

 Употреба на наркотици, алкохол или цигари  

 Затруднена концентрация 

 Проблеми със съня 

 

Скръбта и децата 

Децата изпитват същите емоции като възрастните, когато някой умре. Важно е децата 

да се включат и да им се  позволи да видят тъгата, усещана от хората около тях. 

Много експерти смятат, че  децата трябва да бъдат насърчавани да посещават 

погребения. Насърчавайте децата да се говорят за това, как те се чувстват. Ако детето 

посещава училище, се уверете, че учителят е наясно с това, което се е случило. Дете, 

преживяващо мъка, може да действа извън училищните норми и това може да се 

сбърка с непослушание.  

Децата често задават много въпроси, за да  опитат да разберат какво се е случило. 

Децата могат да се справят с тежка загуба, стига  да са подкрепени и насърчени да 

скърбят. Децата не се справят добре, когато те не са включени в процеса. Тайната за 

смъртта на близък не е защита, а причинява объркване и изолация, което от своя 

страна увеличава безспокойството. 

 

Да консултираме децата в скръб  

Разговорът с детето им дава възможност да споделят и разбират чувствата си. Когато 

чувствата са разбрани, за детето е по-лесно да се справи с тях. 
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 Нека децата знаят, че всичко е наред, когато изразяват чувствата си. Нека 

знаят, че е приемливо да плаче, и че това може да им помогне,  за да се 

попочувстват по-добре. 

 Нека децата знаят, че е добре да отделят време за това, да почувстват и 

разберат своите емоции.  

 Прекъснете разговора, когато детето плаче. Осигурете подкрепа и комфорт. 

Планирайте разговора да продължи  следващия пък при консултация. 

 Бъдете наясно, че тези разговори могат да бъдат трудни. Нека детето знае, че 

говори за чувствата си. 

 Позволете на децата да изразят гнева си. Знайте, че гневът е нормален и 

естествен отговор. Помогнете на децата да идентифицират подходящи начини да 

изразят гнева си (например да правят физически нещо, да изразят гняв чрез 

дейности,  свързани с творчество и изкуство). 

 

 

Работа с деца, преживяващи скръб: международен опит: 

 

 Изследване в Харвард на деца, преживели тежка загуба:  

Интервюирани 125 деца на възраст между 6 и 17 години, както и техните семейства. 

Използвани са стандартизирани инструменти, като например „Въпросник за смъртта и 

детското поведение“. 74% от тези деца са загубил баща, а 26% са загубили майка. 

Контролна група от 70 деца, които не са претърпели такава загуба, също са били 

проучени. Изследването разграничава четири категории на преживяване на траур при 

основната група деца: (1) приемане реалността от загубата, (2) изпитване на болка или 

загуба, (3) адаптиране към средата, в която починалият липсва, и (4) промяна на 

ролята на починалия в рамките на живота на детето и намирането на начин за 

почитане на паметта му. 

Други данни: 

Кристиян (1997), професор по образование в ранна детска възраст, който е работил 

със семейства болни от СПИН отбелязва, че за разлика от възрастните, някои деца не 

могат да осъзнаят, че могат да оцелеят без починалия родител.  

Бейкър и Сидни (1996), въз основа на клиничния опит и интервюта, както и 

проведената работа с деца, преживяващи тежка загуба, акцентират върху 

характерното поведение на самозащита или нуждата от сигурност, че те ще бъдат в 

безопасност и някой ще се грижи за тях. Разбирането на смъртта е друга задача, която 

изисква предоставянето на информация на децата за това как и защо е настъпила 

смъртта.  

Някои експерти смятат, че неясни абстракции  могат да оставят детето  да вярва, че 

починалите родители могат да се върнат, ако поискат да го направят (Кор и Кор, 1996, 

стр. 120-121). Експертите са съгласни, че докато децата пораснат, те трябва да имат 

възможност да задават въпроси за смъртта, дори те да се повтарят и да се акцентира 

върху  разработване на  разбиране за събитието (Кристиян, 1997). 
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Експерти предполагат, че разбирането на смъртта включва разбирането на 

концепциите за необратимост, окончателност, неизбежност и причинно-следствена 

връзка (Кор и Кор, 1996). Изследване на 50 деца на възраст между 7 и 12 години 

показва разбирането на тези понятия при засегнати деца в различна  възраст, опит и 

когнитивното развитие (Къди-Кейси и др., 1997).  

Въз основа на придобития опит, консултанти в „Нов Английски център за загуба и 

преход“, (2000) заключават, че преди 3-годишна възраст бебетата могат да усещат 

липсата на тези, които са в непосредствения им свят и да забележат, че познат човек 

липсва, но е малко вероятно те да  разберат разликата между временното отсъствие и 

смъртта. В предучилищна възраст детето може да  говори за смъртта, но все още може 

да очаква лицето да се върне. Националният център за жертви на престъпления в 

Норвегия показва, че преди 5-годишна възраст повечето деца не осъзнават, че всички 

хора, включително и те самите могат да умрат. На възраст 9 или 10 години обаче, 

повечето деца са развили разбиране за смъртта като окончателно, необратимо и 

неизбежно  събитие. 

 

Как децата реагират на смъртта на любим човек? 

Според проучване на HCBS на деца с възраст от 6 до 17 години, които са загубили 

родител, децата реагират с тъга и плач на новината. В повечето случаи плачът утихва 

или намалява с течение на времето, въпреки че 13% от децата все още плачат 

ежедневно или ежемесечно, дори и след като е преминала една година . Сълзите често 

са предизвикани от гледката на други възрастни или деца, които плачат. Опечалените 

деца се тревожат за безопасността на други близки или самите себе си. Много деца в 

това проучване изразяват вина за лошото си поведение, връщат се към спомени или 

пропуснати възможности да изразят своята  привързаност. 

Родителите и учителите могат да станат свидетели на изблици на гняв по време на  

игра,  поведение показвано сред деца при  загубата на любим човек. Симптоми, които 

могат да се наблюдават, са физически оплаквания без заболяване на физическа 

основа, като тези оплаквания се увеличават през първата година след смъртта на 

любимия човек - появява се при 13% от децата. Броят на децата, показващи тежко 

заболяване през първата година се увеличава, но процента намалява през втората 

година. Подобен модел се наблюдава в броя на инциденти с деца, преживяващи скръб. 

 

Как могат да помогнат родителите? 

Шоу, английски специалист по тежка загуба и травма показва, че родителите не 

обясняват смъртта на децата по прост и подходящ за възрастта начин . Шоу посочва, 

че неясните евфемизми могат да бъдат объркващи и плашещи. Той предлага на 

родителите да избягват опита  да подтскат сълзите на детето или изразяването на 

неговата мъка и да помогнат на детето да представи чувствата си в думи, както и да ос 

игурят честни отговори на въпросите, зададени от детето. На децата може да бъде 

даден избор дали присъстват на погребението или други паметни служби. Ако децата 

желаят да присъстват, родителите могат да ги подготвят предварително за това, което 

те могат да видят и чуят, включително мъката, която останалите могат да покажат. 

Родителите също могат да помогнат на децата да намерят начини да почитат и помнят 
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починалия. На родителите може да се наложи да успокят децата и да покажат, че е 

добре за него/я да възобнови нормалните  си ежедневни дейности, както и да 

продължи да играе и да се смее отново. 

 

Как могат да помогнат учителите? 

 Хоган (2002) показва, че учителите могат да улеснят завръщането на опечалените 

деца в училище, като предложат съчувствието си на детето, присъстват на 

погребението, или говорят с класа за смъртта преди връщането на детето. 

Междучасията често носят тъга и учителите могат да помогнат на децата да се 

справят с появилото се през това време отново усещане на скръб. Учителят може 

също така да спомене, че и другите са загубили любим човек, така че детето да се 

чувства по-малко самотно и различно. Деца, които са загубили член на семейството, 

могат да бъдат уверявани, че след време те ще бъдат щастливи отново и, че е 

подходящо за тях да играят и да се забавляват. 

 

 

Какви са знаците, че дете преживяващо скръб се нуждае от допълнителна 

помощ? 

 Депресията е толкова тежка, че  детето  показва малък интерес към 

ежедневните дейности, които извършва 

 Невъзможност за заспиване, невъзможност за нормално хранене, нежелание да 

остане само 

 Регресия в поведението на по-зрелите деца 

 Имитиране на починалото лице 

 Отчетливо желание детето да се присъедини към починалия  

 Загуба на интерес към приятелите или играта  

 Отказване от посещавне на училище или устойчив и отчетлив спад в 

училищните постижения 

 

Помогнете на детето да изживее мъката 

Помогнете на детето се справи със смъртта, обяснете какво означава "смърт". 

Говорете възможно най-просто. Може да се каже, че "тялото спря да работи". 

Избягвайте да казвате, че човека е "заспал" или "си е отишъл", тъй като това може да 

създаде страх от заспиване или надежда, че лицето може да се върне. Кажете 

истината. Бъдете честни и се опитайте да сте конкретни; не изкривявайте истината. 

Позволете на детето да разкаже своята история и бъдете добър слушател. Кажете на 

детето, че е добре да плаче или е нормално да се чувства ядосано или тъжно. Нека 

детето знае, че наистина искате да разберете как се чувства и от какво се нуждае, за да 

премине през процеса на скърбене. Дайте му време и пространство, за да дойде при 

вас с чувства и притеснения, които да изрази. Не си мислете, че детето разбира 

информацията, само въз основа на възрастта си; всяко дете е различно. Дайте му 

информация за загубата и смъртта, която е подходяща за възрастта и нивото на 
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развитие. Позволете на детето да задава въпроси, за да  получи допълнителна 

информация, която желае.  

Скърбенето е процес и е различен при всяко дете. Важно е да се даде възможност 

всеки път детето да тъгува по какъвто начин е най-добре него/нея. Натискът върху 

детето да възобнови "нормалните" дейности може да предизвика допълнителни 

проблеми. Насърчавайте децата да задават въпроси за загубата и смъртта. Няма точно 

определен начин да проявят скърбта си.  

Използжайте дълготрайни ресурси за подпомагане на деца, за да притиснат с течение 

на времето чувствата, които изпитват. Срещайте детето в скръб с други деца, в 

подобни обстоятелства.  

 

В случай, че детето присъства на погребение?  

Само, ако детето иска да присъства и е достатъчно пораснало, за да разбере 

събитието. Подгответе детето да знае какво да очаква. Опишете околната среда (ще 

бъде на дадено място, ще бъде на поклонение или ще отиде до гроба). Ако тялото е 

открито за поклонение, обяснете на детето да реши дали да се доближава до него. 

Обяснете, че то, както и другите близки, могат да  плачат по време на службата. Нека 

детето знае, че е добре да плаче и да изразява чувствата си, но също така, че всичко 

ще е наред, ако не плаче. Дайте на детето избор. Не насилвайте детето да присъства на 

възпоменателната служба.  

 

Идеи за поклонението 

Предложете на детето да напише писмо, в което да изрази чувствата и мислите си за 

човека, който е починал. Родителите, заедно с детето, може да препоръчате да 

поставят писмото на гроба или предложете на детето да пази писмото. По-малките 

деца могат да нарисуват картини, за да изразят своите емоции.  

Предложете на родителите да направят специална церемония: детето да каже молитва, 

да запали свещ, да засади дърво или цветя.  

 

Думи, които могат да Ви помогнат при консултиране 

Предлагането  на подкрепа на дете в  траур може да започне с едно просто изказване 

или отворен въпрос. Ето и някои варианти за начало  на разговор: 

 Съжалявам, че твоята  майка / баща / сестра умря! 

 Какъв/а беше твоят/а  баща / майка / брат / сестра? 

 Разкажи ми за твоят/а баща / майка / брат / сестра. 

 Коя беше любимата му/й храна? 

 Какво ще ти липсва най-много? 

 Какво е най-трудната част за теб? 

 Какво е най-трудното време от деня за теб? 

 Не мога да знам как се чувстваш, но си спомням как се чувствах, когато........... 

ми умря. 

 Загрижен съм за теб. 
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 Интересува ме как се чувстваш. 

 Има ли нещо, което мога да направя, за да ти помогна? 

 Има ли нещо в класната стая, което би искал да промениш, за да се чувстваш 

по-удобно? 

 Би ли искал/а да поговорим за това? 

 Аз съм на разположение, ако искаш да дойдеш да поговорим. 

 Всеки път, когато искатш да говори за това, аз съм тук. 

 Аз мисля за теб, особено днес, защото съм наясно, че днес е рожденият ден на 

майка ти (годишнина от смъртта и т.н.). 

 Аз съм тук, за да те изслушам, ако искаш да поговориш или просто да 

прекараме времето си заедно. 

 Кога е твоето представление (игра, репетиции и т.н.)?  Ще бъде ли добре, ако 

дойда? 

 

 

Изразяване на скръбта 

Разговорът с децата по повод смъртта трябва да бъде насочен към тяхното ниво на 

развитие, уважение на културните им норми и чувствителност към капацитета им да 

разберат ситуацията. Децата ще бъдат запознати с реакциите на значими възрастни, 

тъй като по този начин те реагират и тълкуват информацията за смъртта и трагедията. 

В действителност, за децата в началните класове, реакциите на възрастните ще 

изиграят особено важна роля в оформянето на представите им за ситуацията. 

Обхватът на реакциите, които показват децата в отговор на смъртта на значими 

близки, могат да включват: 

 Емоционален шок и на моменти привидна липса на чувства, които служат да се 

помогне на детето  да се отдели от болката, изпитвана до момента 

 Регресивно (незряло) поведение, което е причинено от  нуждата да бъдат 

гледани и да се грижат за тях, затруднено отделяне от родителите  или значимите 

други, нужда да спи  в леглото на родителите си, привидни трудности  при 

изпълнение на задачи, които са в рамките на способностите на детето да ги направи 

 Избухливи и раздразнителни емоции и действия извън нормалното поведение, 

които отразяват вътрешните чувства на детето  на гняв  и страх, безпомощност. 

Действайки  възрастните  могат да помогнат  на несигурността  на детето и да 

приложат начин да се  потърси контрол над ситуацията, над която децата имат 

малък или никакъв контрол. 

 Задаване на едни и същи въпроси отново и отново, не защото децата не 

разбират фактите, а по-ското защото информацията е трудно да се приеме.  

 

 

 

Помощ за всички деца, независимо от възрастта, да разберат загубата и смъртта:  
 

Дайте на детето информацията на ниво, което той/тя да може да разбере. Позволете на 

детето  да насочва възрастните по отношение на нуждата от повече информация или 

изясняване на  информацията, която е представена. Загубата и смъртта са част от 

цикъла на живота, това трябва да разберат децата.  
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 Насърчавайте децата да задават въпроси  за загубата и смъртта: Възрастните не 

трябва да бъдат толкова загрижени, че не знаят всички отговори. Отнасйте се към 

въпросите с уважение  и желание  да помогнете на детето да открие собствените  си 

отговори.  

 Не допускайте, че децата  винаги скърбят в един подреден или предвидим 

начин: Ние всички тъгуваме по различни начини и няма един „правилен“ начин за 

всички да преминават през процеса на скърбене.  

 Позволете на децата да усетят, че наистина искате да разберете по какъв начин 

се увстват и от какво се нуждаят: Понякога децата за разстроени, но не могат да ви 

кажат какво ще им бъде от полза. Давайки им време и насърчавайки ги да споделят 

чувствата си с вас, може да им се даде възможност да подредят емоциите си.  

 Имайте предвид, че работата в помощ на преживяването на скръб е трудна. 

 Разберете, че работата с преживяването на скръбта е сложна. Преживяването на 

мъката може да  да се усложни от  необходимостта и нуждата от отмъщение или 

справедливост  и от липса на решение на настощата ситуация: конфликтът може да 

се усложни и да се появи чувство на застрашеност.  

 За някой родители е важно да се търси  подкрепа от останалите членове на 

семейството, както и в отделни източници на подкрепа за подпомагане на фазите на 

рабирането за смъртта. Важно е да се разбере, че всяко дете е униклано по своето 

разбиране за  умирането и смъртта. Това разбиране зависи от нивото на развитие на 

детето, когнитивните умения, личностни характеристики, религиозни или духовни 

вярвания, поуки получени от родителите и значимите други, информация получена 

от медиите, както и предишен опит със смъртни случай. Въпреки това, има някои 

общи  съображения, които ще са полезни в разбирането на начина и опитите да се 

справят със преживяването на смъртен случай. 

 

 

При различните възрасти: 
 

 Бебета и малки деца: Най-малките деца могат да възприемат това, че 

възрастните са тъжни, но нямат реално разбиране за смисъла и значението на 

смъртта. 

 Предучилищна възраст: Малките деца могат да отрекат смъртта като събитие и 

да разбират смъртта като обратима. Те могат да тълкуват смъртта като раздяла, а не 

като  постоянно състояние.  

 Ранно начално училище: децата на възраст около 5-9 години започват да 

осъзнават смъртта. Те започват да разбират, че определени обстоятелства могат да 

доведат до смърт. В случай на снимки, показващи война, малките даца може да не 

са в състояние  да направят разлика между това което виждат по телевизията и това 

което може да се случи в собственичт им квартал. На тази възраст смъртта се 

възприема като нещо, което се случва с другите, а не на нас или на нашето 

семейство. 

 Средно училище: Децата на това ниво имат познавателно разбиране за смъртта 

като крайно събитие,  в резултат на което спират всички телесни функции. Те могат 

да не разберат напълно абстрактните понятия, обсъждани от възрастните или по 

телевизионните новини, но има  вероятност да  се водят от собственото си 

разбиране за справеливост. Те могат да преживеят  най-различни чувства и емоции 

и проявите им могат да включват дейности извън собствените или поведение, 
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продобито от някъде, поведение, което не е характерно по принцип. Това 

поведение може да се употреби като  средство за справяне с гнева и отчаянието.  

 Гимназия: Повечето тийнейджъри напълно ще разберат смисъла на смъртта 

при обстоятелства като автомобилна катастрофа, болест или бедствие. Те могат да 

потърсят приятели или семейството си, за да получат нужния им комфорт или да се 

оттеглят и изолират, за да се справят с мъката си. Тийнейджърите, както и някой 

по-малки деца  с наследствена депресия, суицидно поведение  или зависимост към 

лекарства, са изложени на особен риск за продължително и сериозно преживяване 

на скръбта. Те могат да се нуждаят от по-голямо внимание в училище или в дома 

по време на преживяване на скръб.  

 

 

В училище: 

 

Вашите съвети за учители, училищни психолози и родители: 
 

 Позволете на децата да бъдат водещи за преживяваната от тях мъка: Дайте 

възможност на децата  да разкажат историята си  и бъдете добър слушател. 

 Не си мислете, че всяко дете в  определена възрастова група разбира смъртта 

по същия начин  или със същите чувтва: Всички деца са различни  и тяхната 

представа за света  е уникална  и оформена от различни  преживявания 

 Скръбта е процес а не събитие: Родителите на децата трябва да позволят 

достатъчно време на всяко дете да тъгува по начина, който е подходящ за него. 

Настояването спрямо децата да се подновят нормалните дейности, без да имат 

възможност да се справят с тяхната емоционална болка, може да подтикне детето 

към допълнителни проблеми или негативни реакции.  

 Не лъжете и не казвайте полуистини  на децата за трагичния случай: Децата 

често са чувствителни и досетливи. Те ще видят невярната информация и ще се 

чудят защо не им казвате истината. Лъжите не помагат на детето за оздравителния 

процес и не спомагат за  разработване на ефективни стратегии  за справяне с 

бъдещи  трагедии или загуби.  

 

Обучение и превантивна работа за деца и тийнейджъри, които имат приятели и 

съученици, преживяващи скръб:  

Дете или юноша, който се опитва да се справи със загубата, може да изплаши или 

разтревожи приятелите и съучениците си, които имат малък или никакъв опит със 

смърт при близък. Особено с по-малки деца е важно да се помогне за изясняването на 

разбирането им  за смъртта.  

 Виждайки реакциите на своите съученици от загубата, може да се стигне до 

някои опасения от загуба на собствените родители или братя и сестри. Това се 

отнася най-веяе за ученици, които имат семейства с рискови професии. Децата 

имат нужда от успокоение от страна на приятели и учители. Да се убедят в това, че 

собствените им семейства са в  безопасност. За деца, които са имали своя собствена 

загуба (предишна смърт на родител, баба или дядо, брат, сестра), приятел, който 

преживява скръб може да върне болезнени спомени. Тези деца са изложени на по-
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голям риск от развитие на по-сериозни реакции на стрес и трябва да се приложи 

допълнителна помощ, ако е необходимо. 

 Децата (и много възрастни включително) се нуждаят от помощ в общуването 

при преживяване на скръб. Осигурете на децата подходящи за възрастта им насоки, 

за да могат да подкрепят връсниците си. Помогнете им да решат какво да кажат 

(например: „Евгени, аз толкова съжалявам за баща ти. Знам, че ти липсва много. 

Ако мога да помогна с нещо....“) 

 Важно за децата е да очакват някои промени в поведението на приятелите си. 

Важно е децата да разберат, че техните приятели, преживяващи скръб, могат да се 

държат по различен начин, могат да се оттеглят от своите приятели за известно 

време, могат да изглеждат ядосани или много тъжни и т.н., но това не означава, че 

това е трайна промяна в отношенията им. 

 Обяснете на децата, че тяхното приятелство може да бъде важно за подкрепа на  

съученика, който преживява скръб. Дори нормални социални дейности като 

покана,  отправена към  приятел, за да играят, да се разходят в парка, да спортуват, 

да гледат филм може да бъде необходимото отвличане на вниманието  

 По-големите подрастващи могат да предложат да помогнат на семейството на 

съученика с някои покупки,  в почистването или с грижа за по-малките деца. 

 

 

Заключение 

Смъртта на родител или близък човек по време на детството може да има дълбоки и 

трайни последици. Необходими са допълнителни изследвания върху дългосрочните 

ефекти на различни интервенции от които се нуждае едно дете, преживяващо скръб.  


