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УВОД

Много е трудно да се пише книга за специалисти, работещи в
сферата на грижа за деца и семейства с идеята, че може да бъде
прочетена и от същите тези семейства – през цялото време си задавах въпроса за езика и неговото разбиране, за “превода” и превеждането през идеите на психоанализата.
Търсех и отговор на въпроса: “Защо всъщност изоставянето е
“страшна тема”, дори неприятна за много хора?”. Дали защото в живота на всеки един от нас е имало поне две? Дали защото често приемаме раздялата като (болезнено) изоставяне? Дали защото съзнанието ни не може да приеме изоставянето на (беззащитно) бебе?
Дали защото не можем да си представим коя жена би изоставила бебето си след 9 месеца на заедност? Дали защото самите ние сме
(из)оставяли и усещаме (несъзнавано) вина? Само един от тези въпроси би направил темата страшна.
Предлагам Ви едно пътешествие през страшната, в смисъл на
невероятна, интересна тема за изоставянето на деца, пътешествие,
през което ще дадем различни гледни точки, ще направим анализи и
конкретни изводи. Ще преминем и през спекулациите с образа на
родителите взели това решение – “лошите хора, чието поведение е
неоправдано” и необяснимо.
В книгата се прави опит да бъдат разбрани тези родители и да
се изведат отговорите на въпроса: “При какви обстоятелства те биха
продължили да се грижат за своето дете?”. Това неминуемо води и
до следващия: “Какво е необходимо да бъде направено на държавно, социално и професионално ниво?”. Отговорите търсим също
през погледа на лекари, акушерки, социални работници, психолози,
рехабилитатори, приемни родители, осиновители, родители на деца
с увреждания и др.
Въпреки фактите, изведени в изследването (Глава 3), основна
за нас е добронамереността, търсенето на Желанието и Решенията.
През дългите месеци на провеждане на интервютата, пътуванията из
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страната и срещата със страданието, отчаянието и безсилието ме
караха да търся думите – не Универсалните, но Означаващите.
Структурирана в три части, книгата има за цел да очертае
(най-общо) рамката на превенцията на изоставянето и алтернативните форми на грижа за деца, като изведе основните моменти в значимостта на връзката майка-бебе, ролята на бащата и новороденото
като Субект.
Някои от изведените т.нар. case study са част от практическия
десетгодишен опит на автора в сферата на работа с деца и семейства.
‡‡‡
В България много често едва когато е трудно да се намерят
решения, се заговаря за превенция – въпрос, който, от една страна,
насочва анализите към детето, лишено от родителска грижа, и алтернативната грижа, а от друга – към родителите, техния ресурс да
реализират своите функции.
Превенцията на изоставянето не е единствено грижа за децата, но и за родителите, (разширеното семейство), които в своята
незрялост (или поради други причини) изоставят детето и с този акт,
освен че в известен смисъл предопределят неговото бъдеще, те също се срещат с травмата и негативното отношение на общество,
близки, роднини. Този избор в един момент от техния живот със сигурност повлиява и много от линиите на избори по- нататък. Именно
поради тази причина (и не само) основен е въпросът за Детето, лишено от родителска грижа, неговите особености, развитие и адекватния избор на алтернативна (временна или не) форма за неговото
отглеждане и възпитание.
За България интеграция на деца, лишени от родителска грижа, в
техните семейства или настаняването в алтернативна форма има друг
смисъл в сравнение с Франция и Германия например. Децата, настанени в специализирани институции, в повечето случаи живеят в тях
продължителен период от време (някои от раждането до пълнолетие)
и връщането в биологичното семейство поставя множество въпроси
– има ли ресурс семейството, защо едва сега приемат пълнолетното
си дете (което вече работи на заплата), какво се е случило през годините, възможно ли е “започването отначало” и т.н. Тук се крие опасност от изпълнение на държавни стратегии без съобразяване с най8

добрия интерес на Детето. Животът в семейството е най-доброто за
него, но не във всички случаи. И това не следва да се абсолютизира.
Практиката е доказала, че често за детето е най-добре да продължи
живота си в специализираната институция или институция от семеен
тип (по модел на Германия) – то се е идентифицирало с нея, създало е
привилегирована връзка със значим възрастен, адаптирало се е успешно към живота в нея, създало е приятелства и т.н.
Отношението към децата, лишени от родителска грижа, вече
не е като преди години – като към децата, които са далеч от очите и
обществото не ги познава. Те вече са част от медийното пространство, правят се репортажи, разказват се лични истории. И тук се изпадна в другата крайност – на преекспонирането, но преекспониране на “страданието”, което вижда не-професионалиста или което си
представя, че вижда. Изгражда се образът на невинното сираче, което е ощетено и има нужда от любов, вменява се, че това са “нашите
деца”. А от друга страна, за работещите в сферата остава констатацията за “консуматорско поведение” (“Аз съм без родители и всички
са ми длъжни!”) и липсата на родители, които да са ангажирани със
съдбата на децата си (“Щом има кой да се погрижи, защо да се погрижа аз?”). Често се пропуска и фактът, че тези деца са много интелигентни и гъвкави по отношение на живота си, те са се научили да
оцеляват, да преминават през редица трудности и раздели, помъдряли са. И че нямат нужда от лакомства, а в повечето случаи от курс
по математика например. Твърде много патос. А както ни учи психоанализата – зад всеки патос стои дефицит, лична компенсация.

Основното е познаването на детето не само през неговата
лична история, но и през знанието за значимостта на връзката майка–бебе, ролята на бащата, ефектите на хоспитализъм и т.н.
Всичко това поставя въпроса за избора на адекватна алтернативна форма за отглеждане и възпитание на детето. Институциите са
дискредитирани, а приемната грижа среща сериозни затруднения.
България е изправена отново пред необходимостта да анализира
световен опит и да го адаптира. За да има превенция, е необходима
стратегия за начините, по които може да се реализира. Необходима
е държавна политика, която да регламентира (и осмисля) усилията.
У нас опитите да се систематизират научни и практически познания са все още частични и непълни, което в още по-голяма степен поставя въпроса за професионализма при работата в сферата.
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Вероятно много често читателят ще се пита: “Възможно ли е
това в България?”. Отговорът, който бих дала произтича и от специализациите ми в Германия, от увереността ми, че не всичко е сързано със възможности за финансиране – в много случаи става въпрос
за организация и новаторски дух. Зная, че работещите в сферата на
грижа за деца специалисти отдавна не вярват в промяната. И ги разбирам. Няма да настоявам, че промяна е възможна, но се обръщам и
към тях, и към бъдещите специалисти – надявам се тази книга да е
вдъхновение и провокация, Желание.
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