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Специфики на юношеската възраст









Динамична физическа промяна (пубертет), новия образ на тялото е
източник на многобройни тревоги;
Юношеската възраст акумулира всички адекватни и неадекватни
тенденции в психичното развитие през цялото детство;
Чрез поведението се проявяват всички качества на психиката;
Утвърждаване на свой образ за света, самостоятелност, изграждане на
самооценка, самоутвърждаване;
Отделяне от родителите – автономност;
Изграждане на нов вид привързаност – към връстниците/групата;
Юношите оценяват себе си и поведението си чрез реакциите на
техните връстници, а не чрез оценката и одобрението на възрастните;
Приемането от връстниците е от първостепенно значение, а
отхвърлянето може да бъде разрушаващо;

Специфики на юношеската възраст











Изпробване и откриване на нови роли;
Желанието за поемане на рискове се увеличава;
Въодушевление от прекрачване на собствените си граници;
Мисленето е във времева рамка – “тук и сега”;
Непосредствените преживявания надделяват над бъдещите рискове;
Тийнейджърите започват да подлагат под въпрос правилата, които
преди това са приемали за дадени;
Възприема се безкритично отрицателния пример на връстниците;
Започват да обмислят и преживяват непознати за тях неща.
Да се уважава импулсът на детето към независимост, чрез
осигуряване на подкрепа и поставяне на необходимите граници.












Желанието на децата да бъдат като другите (да покажат, че не се
страхуват и не зачитат забраните – употребата на ПАВ се приема като
вид „геройство”);
Любопитство;
Подражание (вкл. натиск от страна на връстниците);
Стремеж за приобщаване към определена група (условие за което е
употребата на дрога);
Бягство от проблемите или протест срещу нормите на обществото;
Чувство на празнота и отегчение, самота;
Проблеми с реализацията (училищни неуспехи);
Желание да се преживее опасността, рискът от употребата;
Стремеж към постигане на творческо вдъхновение.
Употребата на наркотици – отговаря на емоционалната потребност на
младите хора от сблъсък с трудности

Уязвими групи деца с голяма вероятност за
проблемна употреба на ПАВ









Деца от семейства, в които има и други употребяващи
ПАВ;
Деца с поведенчески, психични и социални проблеми;
Деца, изключени или бягащи от училище;
Млади правонарушители;
Деца от домове за сираци и интернати;
Бездомни деца;
Въвлечени в проституция;
Деца от малцинствени групи – етнически, религиозни,
расови.

Пример от Великобритания/ интервенции при деца и юноши
в риск









Коя е целевата група?
Всяко дете или млад човек на възраст до 25 години, който е уязвим и
в неравностойно положение /в риск/
Кой трябва да предприеме действия?
Местната власт.
Какви действия трябва да се предприемат?
Разработване и прилагане на стратегия за намаляване на
злоупотребата на психоактивни вещества сред уязвимите хора в
неравностойно положение на възраст под 25 години, като част от
общата стратегия по места.
Тази стратегия трябва да бъде разработена:
- Въз основа на местен профил на целевата група, който профил
трябва да включва: възраст, фактори, които правят младежите уязвими
и други определени характеристики/специфики.
В тази стратегия трябва да бъдат включени всички професионалисти,
работещи с деца и младежи - Лекари, които работят с деца, местните
власти и образователните институции, неправителствени организации,
социалните грижи, местни комисии за борба с противообществените
прояви,училищата-вкл. учители, помощен персонал, училищни
медицински сестри, педагогически съветници и др.

Всички тези професионалисти трябва да бъдат обучени как да
идентифицират и да правят оценка на децата/юношите, които
употребяват психоактивни вещества;
 Разработва се обща рамка за оценка; изготвя се план, който включва
оценка на нуждите на всяко едно дете/юноша;
 Прави се скрининг, оценка и след това намеса.
Пример:
 Разработена е семейно-базирана програма на структурирана
подкрепа – продължителност - над две или повече години, изготвена
е за родителите или настойниците на детето/юношата и се води от
професионалисти компетентни в тази област.
Програмата включва:
 Най-малко три кратки мотивационни интервюта всяка година с
родителите / настойниците;
 Оценка на взаимодействието на семейството;
 Предлага се обучение в родителски умения;
 Насърчаване на родителите да следят поведението на децата си и
 академичните им постижения;
 Дава им се обратна връзка;
 Оказва се по-интензивна подкрепа (например, семейна терапия) на
семействата, които имат нужда от такава.














При деца на възраст 10-12г., които са с преобладаващо агресивно или
разрушително поведение – оценка, че има висок риск от употреба на
психоактивни вещества.
Работа с децата - специалисти, обучени в когнитивно-поведенческа
терапия в група.
Сесиите се провеждат веднъж или два пъти в месеца и траят около
един час. Всяка сесия включва:
Акцент върху механизми за справяне, като отвличане на вниманието
и техники за релаксация;
Да се изгради организационността на детето, проучване и на
неговите умения за вземане на решения;
Поставянето на цели.
Работа с родителите или настойниците на тези деца - обучение в
родителски умения:
Акцент върху управление на стреса, умения за общуване и как да се
подпомогне развитието на детето, социално-познавателните и
уменията за вземане на решения;
Правила и очаквания за децата си.

Ранна интервенция
Определени стратегии, насочени към идентифицирането и
овладяването на проблем, произтичащ от злоупотребата на
дадено лице с ПАВ, във възможно най-ранния момент.
 Процесът на ранното разпознаване на проблема и разработването
на стратегии за предотвратяване на задълбочаването му.
 Ранната интервенция - предимства:
- Не позволавя проблема да ескалира;
- Подпомагане на развитието в позитивна посока;
- Оказване на подкрепа и помощ;
- Намаляване на вредите;
- Намаляване на загубите за обществото като цяло;
- Дава повече възможности за промяна на по-ранен етап от
проблемното поведение.
Времето, в което ще се извърши интервенцията е от решаващо
значение!


Социалните
услуги

Други агенции или
институции

Училището

Ранната интервенция се реализира в рамките на:

Системата на
първичните здравни
грижи

Правната система
Изправителните
институции

Социалната среда,
Семейство,
връстници, работно
място, дейности за
оползотворяване на
свободното време

Ранна интервенция /продължение/
Ранното разпознаване на проблема е основно условие за ранната
интервенция:
- изисква познания за уязвимите групи (кои е в риск от развитие на
проблем)
- познаване на рискови и протективни фактори;
- познания за критичните фази/кризи в детско-юношеското развитие;
- комуникация и сътрудничество с различни институции;
- постоянен контакт с рисковите групи.
 Бариери за ранната интервенция:
- липса на контакт и доверие между рисковите групи и
институциите;
- чувството на срам и вина - недоверие;
- професионална незаангажираност и незаинтересованост;
- липсата на знания.


Аутрич работа с млади хора
Аутрич (от английски “out” и “reach”, „достигам навън”) е вид
дейност, която има за цел да работи вътре в общностите, т. е. да
достигне до тях, преди самите те да са предприели действия по
търсене на помощ от институциите.
 Подходяща е за достигане до целеви групи, които не са така
организирани на едно място (както в училище), както и за превенция
сред рискови групи (употребяващи психоактивни вещества,
проституиращи, малцинствени групи и пр.). Обикновено този тип
работа се използва за достигане до маргинализирани общности
(откъснати от обществото).
 В контекста на аутрич работата това означава, че аутрич
работниците/доброволците отиват на място и осъществяват контакт в
дадена рискова група – напр. млади хора, експериментиращи с
различни психоактивни вещества, млади хора, отпадащи от училище,
млади хора от малцинствата или живеещи във влошени социални и
битови условия и т.н. с цел превантивни интервенции.
 2 вида – интервенциите се извършват в рамките на друга организация
или се извършват самостоятелно – на терен


Ролята на аутрич работата в ранната
интервениция
Аутрич работата има уникалната възможност за ранно
идентифициране на проблеми, свързани с употребата на ПАВ.
 Аутричът дава възможност за контакт и взаимодействие с рисковите
групи в разнообразни условия:
- на улицата
- в дискотеките, клубовете;
- в училище или клубовете по интереси.
 Аутричът дава възможност за добро познаване на дадена група по
отношение на употребата на наркотици и нейната субкултурата.
 Аутрич работата е гъвкава, с нисък праг на контакта.


Ролята на аутрич работата в ранната
интервениция /2/
Познаването на местната субкултура дава възможност за планирането
на адекватни интервенции както в групата, така и на индивидуално
ниво.
 Гъвкавостта на аутрич работата дава по-добра възможност за
действие и намеса, когато клиентът заяви готовността си за промяна.
 Аутричът дава възможност за кратки интервенции и/или качествено
насочване към други институции и служби.


РИСКОВИ ФАКТОРИ
ПРОТЕКТИВНИ ФАКТОРИ
ИНДИВИДУАЛНИ
• Неумение да се отдиференцира
импулс от нужда;
•Желание за идентифициране
с употребяващите връстници;
• Ниско самочувствие;
• Неадекватни умения за справяне и
слаба социална компетентност;
•Склонност към агресивно
поведение;
•Отчуждение и бунтарство;
•Отричане на социалните норми;
•Недостатъчни умения за отказване;
•Млади хора, които прекарват
много малко време със семействата
си или други значими възрастни;

•Негативни нагласи по отношение
на употребата на наркотици;
• Знания за рисковете, свързани с
употребата на наркотици;
•Позитивни взаимоотношения с
авторитетите;
•Социална компетентност;
• Участие в алтернативни дейности;
• Себеувереност и усещане за
благополучие;
•Планове за бъдещето;
• Умения за отлагане на импулса.
• Наличие на най-малко един важен
възрастен човек в живота на
детето/юношата;

РИСКОВИ ФАКТОРИ
•Ранно и продължаващо проблемно
поведение;
•Започване на употреба в ранна
възраст;
•Отхвърляне от връстниците в ранна
възраст.
•Незаинтересованост от училище,
образование, работа;
•Неангажираност в свободното
време;
•Живот в бедност/социална
изолация;
•Принадлежност към групи, чиято
култура е свързана с употребата на
наркотици и алкохол;
•Липса на надежди и планове за
бъдещето.

ПРОТЕКТИВНИ ФАКТОРИ
• Наличие на приятелска среда;
• Намиране на смисъл в
живота/планове за бъдещето;
• Компетентност в извършването на
определена дейност/занимание;

Накланяне на баланса
Намаляване на рисковете
УСТОЙЧИВОСТ
/възможните щети/
(Успешно адаптиране въпреки
излагането на рискови фактори)

Укрепване на протективните
фактори
17

Техники при работа с млади хора /в риск/













Да се намерят специфичните ресурси на младите хора - всеки има
някакъв ресурс;
Да се разбере какви биха могли да бъдат мотивите за промяна на
младите хора;
Да се допринесе за изграждане на положителен образ за себе си;
Разкриване и разработване на техните таланти и интереси;
Да се дава усещане за постижение чрез подходящи
предизвикателства;
Да се помогне на младия човек да изгради положителна връзка
със семейството и приятелите си в неговата / нейната среда;
Биха могли да се проведат обучения, свързани с:
предразсъдъците и стереотипите;
комуникация със семейството си, комуникация с властите;
емоции и техники за управление на гняв;
конструктивно решаване на проблеми;
справяне с конфликтни ситуации.

Принципи и подходи при работа на терен










Предоставяне на услуги на млади хора, определени групи/банди,
млади хора в риск и млади употребяващи в тяхната собствена
среда;
Предоставяне на услуги, базирани на нуждите на младите хора и
насърчаване на тяхното доброволно участие.
Работата на терен се основава на доброволни отношенията между
младежа и аутрич работника. Връзката се основава на доверие и
приемственост;
Съобразяване с ценностите на младежите, техните нужди, техните
граждански и човешки права, техният избор и насърчаване да поемат
отговорност за собствения си живот.
Аутрич –работниците са хора демонстриращи не осъдително
отношение, почтеност, искреност и честност.
Зачитане на етническата принадлежност.

Ключови фактори за добрата аутрич работа

•
•
•
•
•

Осъществяването на контакт с целевата група изисква:
системна работа на терен с цел разпознаване на младежите в риск;
разпознаване на аутич работата и услугите в целевата група;
отвореност и готовност за среща с младежите такива каквито са;
ангажираност и позитивно любопитство;
аутрич работниците да са подготвени, че:
- може да има отхвърляне от хора в целевата група и да са усвоили
стратегии за справяне с отхвърлянето;
- планът, който предварително са се договорили да следват, може да
претърпи промени във всеки един момент, следва да има адекватна
реакция от тяхна страна.
- не трябва да се очаква “щастлив край” при всяка намеса, да се
зачита желанието на хората от целевата група да откажат
предлаганите им услуги;

Добри практики














По-добре да се даде малко, но полезна информация за конкретната
ситуация, отколкото много, но обща информация;
Създаване на информационни материали, адаптирани към
конкретната целева група с която работим, както и към нейния език и
жаргон;
Ангажиране на целевата група в проектирането и изпълнението на
нашите дейности, както и в търсенето на нови решения за
намаляване на рисковете на които те са изложени;
Добра практика в работа на терен с млади хора:
Да се намери най-ефективния начин за достигане до целевата група;
Ранна намеса- преди употребата на наркотици, да премине в
проблемна употреба /на следващ етап/;
Добра практика е да се притежават съответните знания и умения,
включително:
как да се изгради доверително отношение, за да се формира
добър работен съюз с един млад човек;
как да се извърши мотивационна работа с млад човек;
как да се изгради добра работа в екип;
да се следва рамката, че се работи в услуга и на разположение
на целевата група.

Важни фактори за успешната работа на терен с “млада”
целева група:










Трябва да се работи с цялата група от младежи, за да се намерят
изложените на най-голям риск;
Принципът за ползване на услугата трябва да е доброволен;
Систематичност и планиране на работата, като системната работа,
трябва да е тясно свързана с професионалната социална работа;
Поверителността и професионалната тайна – основни принципи, с
които целевата група, трябва да е запозната;
Нужно е време и търпение, за да се установи контакт и да се изгради
необходимото доверие, както и да се работи за промяна/мотивация за
промяна;
Използване на ресурсите в мрежата на младите хора;
При работа с трудните за достигане групи, трябва да се отдели
повече време, и да се работи систематизирано;
Когато има трудности при свързването с нови хора, може да
се направят ролеви игри с колегите, като се дискутират теми, от които
младите хора могат да бъдат заинтересувани.
Цел: да се свържат младите хора /в риск/ с подходящите за тях
служби или организации!

Работа с институции и партньори
Социални служби
Образователни
институции

Други агенции или
институции –
полиция, местни и
национални власти

Аутрич работа

Системата на здравните
грижи, лечебни
заведения

Правната система

Социалната среда,
Семейство,
връстници, работно
място, дейности за
оползотворяване на
свободното време

Ефективни терапевтични подходи и
интервенции за работа с подрастващи












Кратки интервенции и Мотивационно интервюиране при подрастващи с
нисък и среден риск на вредна употреба; съобразени с възрастта;
Краткосрочни терапии, Консултиране
Подходи, ориентирани към настоящето “тук и сега”
Акцентът в работата с подрастващи е върху техните ресурси и силни страни
– творчество, мрежа от хора, които ги подкрепят, собствените им умения да
правят по добър начин едно или друго
Акцентът не е върху ролята “пациент”, а развиване на дейности за развитие
на личността и уменията да общуват, да се забавляват, да създават трайни
приятелства
Интерактивен подход
Груповите подходи с връстници са по-ефективни
Интервенциите са насочени не само към употребата на ПАВ, и към други
важни за младите хора теми;
Работа с родителите, семейството или грижещите се възрастни за
подрастващите

Специализирани служби (центрове)
за млади хора с проблемна употреба









Превенция на последиците от употребата (най-вече на алкохол и
канабис) и развиване на бъдеща зависимост;
Изследване на “скритите” емоционални, социални и
психологични проблеми водещи до проблемна употреба
Работа с родителите и семействата на подрастващите, грижещите
се възрастни
Психосоциални интервенции, основани на практичен
индивидуален план от грижи
Фармакологични интервенции при нужда
Интервенции по намаляване на вредите
Достъп и информирано насочване към резиденциални програми
при изградена тежка зависимост
www.nta.nhs.uk

Ефективните специализирани програми за работа с
подрастващи – изследване на 144 програми (Tami L.
Mark, Xue Song, Rita vandorvort, et al. 2006)
9 ключови елемента:
 Оценка и избор на подходящо/съответно лечение
 Обширен и цялостен лечебен подход
 Включване/ангажиране на семейството в лечебния
процес
 Програмите да са съобразени с нуждите на юношите в
процеса на израстване и развитие
 Ангажираност и задържане на юношите в програмите
 Квалифициран персонал
 Полови и културни особености
 Непрекъсната (цялостна) последователна грижа
 Резултати от лечението

Благодаря за
вниманието! 

