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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: 

       Мария Юрукова, експерт по проекта 

 

 

 

Реакцията на децата към загубата 

Всяко дете преживява загубата и изпитва тъга по свои собствен начин. 

Възможно е децата да се разплакват по-лесно и по-често. Възможно е да имат промени 

в настроението и да изпитват смесени емоции. Налице са също така и физически 

проявления. 

Детски реакции към скръбта 

Всички тези реакции са нормални 

Емоции      Физически проявления 

- Тъга       - Липса на апетит 

- Безспокойство     - Проблеми със стомаха 

- Гняв       - Болки в стомаха 

- Вина       - Главоболие 

- Страх       - Проблеми със съня 

- Объркване 

- Липса на чувства 



      
      

 

 
 

 
 

 
 

 

 

2 
 

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” 

 

Скръбта на различните възрасти 

Много малки деца (0-3г.) 

• Ще усетят, че нещо се е променило и ще се чувстват по-несигурни. Могат да 

станат „прилепчиви“ или да се страхуват да не бъдат отделени от близък. 

• Може да бъдат по-заядливи. Хранителните им навици, както и тези за 

заспиване може да се променят. Тези промени обикновено не траят дълго. 

• Около 2-годишна възраст, децата започват да разбират какво означава 

„крайност“ на събитията, както и занчението на „повече не“. 

• Как може да им се помогне 

• Поддържане към създадената рутина в живота им, колкото е възможно 

повече (време за лягане, за игра, хранене, време с близките) 

• Успокояване с подходящи думи, прегръдки, внимание или неща като любима 

играчка или одеало. 

• Помощ в грижите за тях от приятелите и семейството, ако е необходимо. На 

децата трябва да се обясни кой ще се грижи за тях. 

Деца в предучилищна възраст (3-5г.) 

• Нямат ясно разбиране за смъртта. Възможно е да възприемат смъртта като 

чудовище или призрак. 

• Не винаги изразяват тъгата си и не винаги плачат. Може да имат желание да 

играят, което им помага в преработването на чувствата им. Може да 

преживяват моментни състояния, в които да се чувстват  тъжни, ядосани или 

уплашени. 

• Може да имат проблеми с храненето, заспиването или тоалетните навици. 

При тях може да се проявят проблеми със стомаха или главоболие. Може да 

възобновят дейности, които са изоставили в процеса на развитието си като 

смукане на пръст, напикаване, „вкопчване“ във възрастния или да имат 

изблици на раздразнителност. Може да се чувстват уплашени и да сънуват 

кошмари. Това са нормални реакции за деца под стрес. 

• Нямат разбиране за смъртта като постоянно и необратимо събитие. 

Възможно е да задават въпроси около починалия, които да шокират като 

например "Как се храни той?" или "Има ли тя нужда от очилата си? " 

• Възможно е да разкажат на всички, дори на непознати, за смъртта. Това може 

да им помогне да разберат какво се е случило и как трябва да се чувстват. 

• Възможно е да си представят, че те са причина за смъртта, защото някога са 

били ядосани на любимия човек. 

Как може да им се помогне 
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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” 

• Поддържане, доколкото е възможно, към изградената им рутина (хранене, 

лягане,  грижа за тях). 

• Отговаряне на въпросите им просто и честно. Обясняване, че смъртта не е 

като да заспиш. Може да се наложи повтаряне  на казаното няколко пъти. 

• Уверяване, че случилото се не е по тяхна вина, те не са причинили смъртта, и 

не могат да накарат човека да се съживи. 

• Много търпение от близките, когато детето се държи като по-малко за 

възрастта си. 

• Повече свидетелства от близките и уверения, че обичат детето и ще се грижат 

за него.  

Деца в училищна възраст (6-10г.) 

• Започват да разбират значението на смъртта, но може да смятат, че тя се 

случва само на другите хора; 

• Може да задават въпроси, които могат да шокират, като например какво се 

случва с тялото под земята или за това, което е усещането да си мъртъв. 

• Възможно е да не се разбират с братята и сестрите си или с други деца. 

• Може да страдат от главоболие или болки в корема. 

• Може да имат проблеми с концентрацията в училище. 

• Може да се чувстват ядосани и да желаят да обвинят някого за смъртта. 

Как може да се помогне 

• Поддържане, доколкото е възможно, към изградената им рутина (хранене, 

грижа за детето след училище, допълнителни занимания, домашни, 

посещения при приятели, лягане). 

• Обясняване на детето, че е нормално скръбта да идва и да си отива на 

моменти. 

• Помощ на детето да измисли какво да каже, когато други деца му задават 

въпроси. Отговорът може просто да бъде „умря". Ако другите деца 

продължават да задават въпроси и това притеснява детето, тогава то може 

спокойно да каже, че не желае да говори за това. 

• Разговори с учителите на детето и уведомяване за загубата на близък при 

детето. Получаване на информация от тях дали детето има някакви проблеми 

в училище. 

• Отделяне на време от страна на близките, за да говорят с детето, 

преживяващо скръб. 

• Подкрепа на детето да намери свой начин да запази спомените си за 

починалия човек. Детето може да иска да направи кутия със спомени за 

човека или лексикон. 
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• Децата, изразяват най-добре скръбта си през рисуване, разказване на истории 

и игра. 

 

Деца, в начален пубертет (10 до 13) 

• Разбират, че смъртта е окончателна  и че всеки умира. 

• Може да се опитват да скрият своите чувства. 

• Може да проявят проблемно поведение и да се забъркват в проблеми в училище. 

Как може да се помогне 

• Близките трябва да прекарват повече време с децата си. Децата в траур могат да 

пожелаят да говорят повече за чувствата си, когато са заети с други дейности  с 

близките, като пазаруване или др. 

• Децата трябва да разберат, че "сбогуването" с починалия е от изключително 

значение. Има много начини децата да се сбогуват, някои и без думи. 

• Помощ на всяко дете да намери начин, който е най-добър за него / нея. Четенето 

на книга за скръбта (написана за възрастовата група на детето) може да е от 

полза. 

• Децата е полезно да бъдат заети, ако е възможно, с физически дейности. 

• Помощ да изразят чувствата  си и разбиране, че всички техни чувства са 

нормални. 

Тийнейджъри (14-18г.) 

• Може да пожелаят да разговарят с други хора за своите чувства, а не с близките 

си. Това е нормално. Те са избрали този човек, защото чувстват, че той може да 

им помогне. Може да се страхуват, че с чувствата си ще наранят близките си 

хора. 

• Може да се оттеглят от обичайните си дейности и приятелства. 

• Възможно е да не са в състояние да се концентрират и да изпълняват дейностите 

си в училище. 

• Може да се чувстват силно объркани от темата за смисъла на живота. Възможно 

е да потърсят начин да притъпят болката в наркотици или алкохол. Възможно е 

да имат мисли за самоубийство. 

• Може да се опитат да бъдат  като човека, който е починал. 

• Може да чувстват, че те трябва да полагат грижа за останалите в семейството. 

Как може да се помогне 

• Придържане към изградената им рутина. Налагане на разумни граници на 

поведението му. 
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• Разговор с детето дали би желало да получи подкрепа от други хора (онлайн или 

в група). 

• Въпреки, че са пораснали в много отношения, тинейджърите имат все още 

нуждата друг да поеме отговорност. Трябва да им бъде позволено да поемат нови 

задължения като домакинска работа, но е необходимо наблюдение дали не 

започват да се държат прекалено много като човека, който е починал. 

• На тийнейджърите трябва да им бъде позволено да скърбят и да помислят за 

собствените си нужди (не само за това какво трябва да направят за близките си). 

Не е удачно да им се внушава, че трябва да пораснат или да бъдат силни заради 

другите. 

• Необходимо е да се следят за знаци на депресия (да не вършат неща, които преди 

са правили, да не показват никакви емоции, промяна в храненето и спането или 

дори говорене за смъртта през цялото време). 

• Ако се появят съмнения, че детето е депресирано или има мисли за 

самоубийство,  незабавно трябва да се потърси специализирана помощ. 

• Детето трябва да бъде насърчено да говори за чувствата си или да си води 

дневник. 

Колко продължава скръбта? 

Децата, също като възрастните, никога не преодоляват скръбта си, но се приспособяват 

към нея. 

Децата са приели скръбта, когато: 

• Разбират, че смъртта е окончателна и човекът няма да се върне. 

• Справят се с нещата почти по начина, по който са го правили преди събитието и 

по начин, който отговаря на възрастта им. 

 

Как да помогнем на детето в процеса на скръбта му 

Децата възприемат смъртта и скръбта по различен начин, докато растат и се развиват. 

Справяне със загубата на любим човек е много трудно за децата. За повечето деца ще е 

полезно да получат необходимата им подкрепа.  

Да разберем скръбта 

• Преживяването на скръб е естествено чувство, когато някой, когото обичаш е 

починал. 

• Мъката не е чувство, от което да се срамуваш или да искаш да скриеш. 

• Няма правилен или грешен начин да скърбиш. 

• Децата показват мъката си по начин различен от този на възрастните. 
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• Подкрепяйки децата, те могат да се лекуват и възстановяват. 

• Възстановителният процес може да отнеме дълго време. 

Поговорете с детето /съвети към близките/  

• Съобщете на децата за смъртта възможно най-скоро. Най-добре е за децата, 

да чуят това от вас или от някой, на когото имат доверие. 

• Придържайте се към прости съобщения. Използвайте думи, така че да могат 

да ви  разберат. Когато съобщавате за смъртта, най-добре използвайте думата 

"мъртъв". Децата могат да се почувстват объркани или изплашени, ако им 

кажете, че лицето е било загубено, заспало или е било отнето от семейството. 

• Споделете собствените си чувства и вярвания за смъртта. Това може да 

помогне на децата да изразят своите собствени чувства. 

• Покажете на децата си, че всичките им чувства са нормални. Естествено е да 

чувстват тъга, гняв или вина и не трябва да се плашат от тези чувства. 

• Нека знаят, че е добре да плачат. Сълзите са естествена реакция на загуба. 

Уверете ги, че болката, която чувстват няма да продължи вечно. 

• Опитайте се да не притискате децата да говорят за смъртта. Дайте им време 

да приемат информацията и да разпознаят чувствата си. Когато те са готови 

да говорят, опитайте се да разберете какво те чувстват и от какво се нуждаят. 

Нека вашите деца знаят, че е позволено да задават въпроси. Отговаряйте на 

въпросите им, когато биват задавани. Възможно е децата да изпитват 

притеснения "Дали това ще се случи с мен? Дали аз причиних това да се 

случи? Кой ще се грижи за мен сега? "Придържайте се към прости и 

откровенни отговори. 

• Не се притеснявайте, ако не разполагате с всички отговори. Когато децата 

попитат "Защо?", Или "Къде са те сега?", е нормално да кажете "Не знам". 

Когато отговаряте просто на децата ви показвате, че сте загрижен за тях. 

Децата могат да задават едни и същи въпроси отново и отново. Това е така, 

не защото не могат да разберат казаното им, а защото информацията е 

толкова трудна да се повярва и го приеме. Повтаряйки отговорите си може да 

им помогнете да се адаптират към загубата. 

Депресивно дете 

Не само възрастните могат да са депресивни. Децата и тинейджърите също могат да 

развият депресия. Добрите новини са, че депресията е лечима. Депресията се дефинира 

като болестно състояние, когато депресивното чувство е устойчиво и пречи на 

нормалното функциониране на детето или юношата. 

Около 5 % от децата и подрастващите в общата популация страдат от депресия в даден 

момент от времето. Деца под стрес, които са преживели загуба, или които имат 

проблеми, свързани с разстройства на вниманието, ученето, поведението или тревожни 
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разстройства са с по-висок риск от развитие на депресия. Депресията също има 

тенденция да се предава в семействата. 

Поведението на депресираните деца и тийнейджъри се различава от поведението на 

депресираните възрастни. Детска и юношеска психиатри съветват родителите да са 

наясно със симптомите на депресия при техните младежи. 

Ако едно или повече от тези знаци са налични и продължителни във времето 

родителите е нужно да потърсят помощ: 

• Често изразени тъга, сълзливост, плачливост; 

• Намален интерес към дейности; или невъзможност да се наслади на любими 

преди това занимания 

• Усещане за безнадеждност 

• Устойчиво чувство на скука; ниска енергия 

• Социална изолация, лоша комуникация 

• Ниско самочувствие и чувство за вина 

• Изключителна чувствителност към отхвърляне или неуспех 

• Повишена раздразнителност, гняв или враждебност 

• Трудност в междуличностните отношения 

• Чести физически оплаквания като главоболие и болки в корема 

• Честите отсъствия от училище или лошо представяне в училище 

• Лоша концентрация 

• Основна промяна в храненето и/или цикъла на съня 

• Разговор на или опит за бягства от дома; 

• Мисли или опити за самоубийство или други себедеструктивни поведения 

Дете, което преди е играело често с приятели сега може да прекарват по-голямата част 

от времето си само и без интереси. Неща, които някога са били забавни сега може да  

донасят малко радост на депресираното дете. Деца и юноши, които са депресирани 

могат да кажат, че искат да бъдат мъртви, или да говорят за самоубийство. 

Депресираните деца и юноши са с повишен риск за извършване на самоубийство. 

Депресираните юноши могат да злоупотребяват с алкохол или други наркотици като 

начин да се почувстват по-добре. 

Деца и юноши, които са проблемни у дома или в училище също могат да страдат от 

депресия. Тъй като младежът не винаги може да изглежда тъжен, родителите и 

учителите не могат да разпознаят, че проблемното поведение е признак на депресия. 

Ако попитате директно, тези деца могат да заявят, че са нещастни или тъжни. 

Ранното диагностициране и лечение са от съществено значение за депресираните деца. 

Депресията е истинско заболяване, което изисква професионална помощ. Цялостното 

лечение често включва както индивидуална, така и семейна терапия. Индивидуални 
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ПРОГРАМА ЗА ПОДКРЕПА НА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ ПО 
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преживяващи скръб“; Договор № 384/10.06 2015 г. 

Бенефициент: “Сдружение за прогресивна и отворена комуникация” 

терапевтични методи, доказали се ефективни при депресия са например когнитивно- 

поведенческа терапия и междуличностни психотерапия. Лечението може да включва и 

приемането на антидепресанти.  

Кръгът на подкрепата 

Възможност да се предскаже начина, по който детето ще скърби, е чрез наблюдаване 

на родителите/родителя и как те преживяват скръбта. Ако родителите са  открити и 

честни за собственото си преживяване на скръбта, детето/тийнейджъра е по-вероятно 

да се справя добре. 

Децата скърбят физически, емоционално, познавателно (начина, по който мислим), 

социално и духовно. 

Те виждат смъртта и отговарят на нея в съответствие с техния етап на развитие. Децата  

преразглеждат загубата отново и отново, тъй като те придобиват нови начини на 

мислене. 

Малките деца имат „магическо“ мислене. Причините и ефектите, които ги засягат, не 

са ясни за тях. Те често се повлияват от мислите, желанията  им, което от своя страна 

влияе на поведението им. Вината, свързана с фалшива причина, в последствие може да 

обременени с детето. Опознайте тяхното разбиране за това какво наистина се е случило 

и защо са загубили близък, каква е причината за смъртта му. 

Малкото дете не разбира дълготрайната установеност, окончателността или 

неизбежността на смъртта. Смъртта често идва под формата на  лице (чудовище, 

плашило, лош човек и т.н.). Малките имат ограничен речников запас и ограничен 

житейски опит, което затруднява да им се помогне да се справят с болката. Някои 

въпроси и твърдения ще бъдат изслушани отново и отново, тъй като те идват от 

разбирането на това, което се е случило и осмислянето по какъв начин ги засяга. 

Бъдете търпеливи, колкото е възможно. 

По-голямото дете започва да  разбира истинското значение на смъртта. Детето може да 

регресира  към по-безопасен период от време за него, когато не е имало смърт и 

преживяване на скръб. 

Тийнейджърите разбират смисъла на смъртта напълно. Те започват да се борят с 

неизвестните около смъртта. Те имат въпроси, свързани с необходимостта да се 

впишат, чувстват се различни и т.н. Децата, и най-вече тийнейджърите, не обичат да са 

различни!  

Децата скърбят на малки периоди от време. Те могат да се справят само с болката за 

кратки периоди от време. В един момент могат да задават въпроси за човека, който 

умира, или за самата смърт и две минути по-късно да се смеят. Това е нормално. 
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Бенефициент: “Сдружение за прогресивна и отворена комуникация” 

Играта е от съществено значение за способността им да изследват своята болка и да 

преминат към преодоляването й. Възрастните, наблюдавайки играта на децата, могат  

много добре да намерят информация за своята болка, която никога преди не са 

забелязали. 

Децата се защитават от другите, както възрастните. Те чудесно прикриват болката, 

когато  чувстват, че нараняват някого. Това, което те не осъзнават е, че болката е там, 

но  споделянето на болката може да облекчи натоварването. 

Мъката се влияе от редица фактори: 

 Възраст на скърбящия 

 Възраст на починалия  

 Връзка с починалия  

 Обстоятелствата на смъртта  

 Култура  

 Религиозни / духовни вярвания  

 Предишни загуби  

 Стратегии за справяне 

 Предишни загуби, свързани със смъртта 

 Наличие на помощ 

Децата имат нужда да кажат "сбогом". Това не е задължително да бъде словесно. Може 

да бъде по някакъв начин, който подхожда на дете/тийнейджър и съответната 

ситуация. Може да се направи под формата на писмо, стихотворение, рисунка, 

изпълняване на  песен, подарък, молитва, и т.н. Това е са най-честите изрази на скръб 

при децата. Ако се пропусне възможността подрастващия да се сбогува с близкия, това 

може да предизвика дълги години на гняв, негодувание и/или чувство за вина. Тези 

емоции могат да задушат или да блокират процеса на скърбене за много дълго време. 

Смъртта на домашен любимец може да бъде първия опит на справяне със загуба за 

едно дете. Възползвайте се от това,  за да обяснявате на подрастващите при 

превантивни или училищни програми за смъртта и скръбта. "Уловените моменти" 

позволяват детето/тийнейджърът да се подготви за процеса на преживяване на скръб  в 

ситуация, в която може да има по-малко от емоционална привързаност. 

Осигурете подкрепа на детето/тийнейджъра, преживяващ скръб. Помогнете на 

детето/тийнейджъра да признае своите ефективни, здравословни стратегии за справяне. 

Подкрепа през годините, когато скърбят емоционално, духовно, умствено, физическо и 

социално е от жизненоважно значение, тъй като те опознават смъртта и процеса  на 

траур отново и отново. Подобно на възрастните, те никога няма да "преудолеят" 

смъртта. Въздействието на живота и смъртта на починалия завинаги ще бъде част от 

това кои са те. 
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За родители: Как да говорят с децата си за трагедията 

1. Не проектирайте собствените си страхове върху децата си. Те усвояват собствените 

си модели за справяне от възрастните около тях. Няма как да чуете новина за убито 

дете или за общност, разрушена от природно бедствие без да се замислите за това как 

вие бихте се почувствали ако това се случи на вашето семейство, приятели или града, в 

които живеете. Предоставянето на безрезервна подкрепа, грижа и емпатия на 

семейства, които са загубили свои близък е мощен начин да им помогнете да се 

справят и ... всички ние знаем, че това може да са нашите приятели, нашето дете и 

членове на обществото, в което живеем, които да са починали или пострадали. 

Разпознавайки безсмислието и случайността хората се чувстват по-уязвими. Все пак е 

важно да запомним, че децата не винаги разбират нещата, по начина, по които 

възрастните го правят и за тях няма да е полезно да видят как ние се разпадаме. Те 

имат нужда да видят, че нас ни е грижа, че се чувстваме ужасно от случилата се 

трагедия и че ще направим всичко по силите си да ги запазим в безопасност. Те ще 

вземат пример от нашето поведение. 

Добре е да покажете емоциите си. Можем да покажем на децата, че да се чувстваш 

тъжен, уплашен или разстроен след трагедията е нормално и естествено. Но не искаме 

да ги поставим в ситуация, в която ще се чувстват заляти от нашите емоции или да ги 

караме те да се грижат за нас, възрастните покрай тях. Погрижете се също така за себе 

като разговаряте за преживяванията си с доверен ваш близък и се храните (и пиете) 

здравословно. 

2. Опитайте се да ограничите достъпа им до повтарящата се новина, за да не 

преживяват трагедията всеки следващ път. Прекаленото излагане на нагледно 

емоционални новини може да дойде в повече на вашето дете. Понякога децата (и някои 

възрастни) могат да прехвърлят едни и същи неща в ума си и да им е много трудно да 

спрат да мислят за тях. Прекалено много излагане на това може да засили страховете 

им, така че не им позволявайте да гледат новините за събитията отново и отново. Още 

по-добре би било и вие самият да не го правите. 

3. Разберете, че не можете напълно да ги предпазите от случващото се. Ще бъде 

невъзможно да скрием случващото се от децата си въпреки, че ни се иска да можехме. 

Бихте могли да защитите детето си в дома си, като наложите контрол над гледането на 

новините, но не можете да го предпазите от това да чуе за събитията от други деца. 

Реалността е, че те ще чуят за това, така че въпреки, че „не е нужно да знаят”, 

преструвайки се, че можем да ги предпазим е просто вид магическо мислене. 

В тази връзка, не е необходимо да предоставяте повече информация отколкото могат да 

понесат или не са поискали да получат. Простичкото „Дали днес в училище се 

обсъждаше случилото се на ____?” ще е добър начин да започнете разговора. Децата 
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Бенефициент: “Сдружение за прогресивна и отворена комуникация” 

имат нуждата да знаеят, че вие не се опитвате да скривате истината от тях и сте готов 

спокойно да я обсъждате, но също така не очаквате и те да правят същото. 

4. Научете децата си на искреност и изградете доверие помежду ви като им позволите 

да чуят за случилото се, дори за неща, които са по-трудни за споделяне, директно от 

вас.  

Ето някои правила, които да държите в ума си, когато решите да поговорите с 

децата си 

1. Няма типична реакция, която да очаквате от децата си. 

Реакциите им силно ще варират от липса на интерес към дейности до сънуване на 

кошмари, проблеми с приемането на храна и изпитването на безпокойство. Как всяко 

дете би реагирало зависи от възрастта, на която е, дали е преживяло минали 

травматични събития, свързани със загуба, както и от личността на самото дете. 

Следете за промени в поведението или притеснители тенденции. Нормално е детето да 

изпитва повишена тревожност или проблеми със съня, всички други притеснителни 

поведения или симптоми трябва да бъдат взети насериозно и ако е необходимо да се 

потърси професионална помощ. 

2. Много деца ще изпитват завишено безпокойство за собствената им безопасност. 

Проявете разбиране. Това би се случило и с много възрастни. Не можем да да 

гарантираме със сигурност на децата си, че нищо лошо няма да им се случи, но можем 

да ги уверим, че тези събития са относително редки и че ние самите ще направим 

всичко по силите си да осигурим тяхната безопасност. Децата е възможно да имат 

въпроси около случилото се, особено когато се касае за природни бедствия. Отговорете 

на въпросите по начин, които да отговаря на нивото им на развитие. Нормално е 

понякога да не знаете отговора на въпроса, който детето ви задава. Ако въпроса 

предполага отговор, потърсете допълнителна информация. Също така, можете да 

попитате детето си за неговото разбиране какво е причинило конкретното събитие и по 

този начин да му предоставите възможност да сподели идеите и мислите си с вас. При 

случаи на приридно бедствие и при наличен страх у детето ви, че нещо подобно може 

да се случи и във вашето населено място, поговорете с него за плана за сигурност, 

които имате за семейството ви в такива ситуации. Можете също така да се осведомите 

какви мерки за сигурност съществуват в общността ви и доколко са прилижими за 

децата ви. Голяма част от децата ще се чувстват по-спокойни, занейки, че съществуват 

специфични и точно определени действия, които те и техните семейства могат да 

предприемат ако нещо се случи. Някои примери включват избор на място за среща, 

поставяне на фенерчета във всяка спалня, обсъждане къде да бъде складирана вода и 

храна, в случаи на спешност. 
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3. Децата изискват, нуждаят се и заслужават истината. 

Когато не казваме истината на децата ги учим, че не може да им се има доверие. 

Колкото и да е трудно на моменти, колкото и ужасяваща да е истината, децата искат да 

знаят, нуждаят се и заслужават да научат истината. Говорейки свободно с децата си за 

трагични събития и други загуби, създавате доверие помежду ви, позволяващо те 

отново да се връщат към вас и в бъдеще, споделяйки въпросите, страховете и 

притесненията си. 

За родители: Как да говорят с тийнейджъра 

(в случай на родител, болен от рак) 

Провеждането на разговор с вашите тийнейджъри за диагнозата рак може да бъде 

объркващо. Запомнете, че юношите реагират различно от малките деца и възрастните. 

Възможно е да имат нужда от повече информация или повече време да преминат през 

всички свои чувства. В допълнение въпреки, че юношите имат нужда от повече 

независимост те все още се нуждаят от вашата подкрепа и успокоение. 

Съвети как да говорим с юношата 

Внимателно споделете истината за своето заболяване. Тийнейджърите оценяват факта, 

че сте били откровени с тях и сте споделили факти около заболяването си и плана ви за 

лечение. Игнорирайки проблема или криейки от тях случващото се може да доведе до 

тяхната загуба на доверие у вас. В допълнение може да попитате тийнейджърите си 

какви въпроси самите те имат и да се опитате да изясните всякакви недуразомения и 

притеснения по темата. Уверете ги, че те не са причината за появата на рака, тъй като 

при някои юноши е възможно да се появи чувство на вина. У тях може да се появи 

притеснение за собственото си здравословно състояние под страх, че ракът е заразен, 

което вие е необходимо да успокоите. Разговорът може да провокира темите за 

здравословното състояние и на самите юноши, което да обсъдят с личен лекар при 

необходимост. 

Поднасяйте информацията на части, постепенно. Питайте тийнейджърите си дали 

разбират казаното от вас. Търсете знаци, които да ви подскажат, че чутото от тях им е 

достатъчно за един ден. Може да са необходими няколко разговора по темата, за да се 

справят с всички свои чувства, които темата предизвиква у тях. 

Насърчете юношата да задава въпроси. Тийнейджърите се нуждаят от разрешение да 

задават въпроси. Те най-вероятно се тревожат за вас, за страничните ефекти, които 

лечението може да има върху вас или да искат да знаят кога ще даде резултати. 

Опитайте се да отговаряте на въпросите внимателно, но все пак честно. Някои 

тийнейджъри може да поискат самостоятелно да потърсят информация през интернет 

или от друг източник. Вие или вашият лекуващ лекар може да ги насочите ако 
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информацията е релевантна на поставената ви диагноза и да изясните съществуващите 

неясноти и обърквания. 

Говорете за предстоящите промени в ежедневието на семейството си. Вашите деца 

най-вероятно се тревожат как ще се промени ежедневния им живот. Опитайте се да 

избегнете промяната в ежедневието им, доколкото е осъществимо, но признайте, че 

някои неща ще се променят. Например, може да ги информирате, че съсед/близък ще 

ги взима след тренировката им по футбол. 

Уточнете на децата си какво имате нужда те да направят. Можете да вземете това 

решение на база на годините им и нивото им на зрялост. Докато търсите помощта им 

през задачи, отговарящи на възрастта на детето, избягвайте да ги претоварвате с 

отговорности. Понякога тийнейджърите, в желанието си да помогнат на родителите си 

поемат прекалено много отговорности, с които не могат да се справят и което може да 

доведе до увеличаване на напрежението и стреса у тях. 

Интересувайте се от техните чувства. Опитайте се да задавате конкретни въпроси, като 

„Как ще е за теб да отида на процедура във вторник?“ Кратките въпроси като „Как си?“ 

могат да получат кратки отговори като „Добре“. Насърчете ги да споделят 

положителните и отрицателните си чувства. В допълнение, някои тийнейджъри могат 

да се чувстват по-комфортно да изразяват себе си рисувайки или пишейки. 

Обмислете професионална консултация. Наблюдавайте поведението на децата си за 

индикатори, които да ви подскажат, че може би ще им е от полза да се обърнете към 

психолог или терапевт: 

• промени в успеха или загуба на интерес да посещават училище; 

• дистанциране от приятели или проява на засилен интерес към тях; 

• промени в настроенията, като да бъдат изключително притеснени или тъжни 

през цялото време; 

• употреба на алкохол или наркотици. 

В допълнение към терапията, тийнейджърите могат да имат други ресурси, които да им 

предоставят подкрепа, за да се справят със случващото се. Запомнете, че 

тийнейджърите се опитват да постигнат независимост от родителите си. Ако не 

разговарят с вас за това как се справят най-вероятно получават подкрепа от приятели 

или от други възрастни като вашите родители или учител. Възможно е да се чувстват 

по-комфортно да посещават група за подкрепа, пред варианта да ползват 

индивидуални консултации със специалист. 

Помнете, че чувството за хумор и прегръдките помагат много. Смехът винаги е добро 

лекарство и може да е добър начин да се отърсите от стреса за вас и за вашият 

тийнейджър. Също така юношите ще оценяват това, че ги прегръщате, целувате и 
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успокоявате, дори да изглеждат притеснени от действията ви. Силна и подкрепяща 

среда, която да подкрепя семейството ви в трудностите, помага на всеки един от 

повлияните да премине през предизвикателствата, които съпътстват преживяването на 

скрнъбта. 

 

София, август 2015 г. 

 


