




































 3.1. Внимателни към чувствата на детето

Родителите осигуряват емоционална връзка на доверие, споделяне, 
разбиране, приемане, формиране на емоционална интелигентност. Детето 
се изразява по различен от възрастните начин. Родителят разбира езика и 
поведението на детето.

ОЧАКВАН РЕЗУЛТАТ:

Детето живее в условия, в които членовете на семейството могат да 
споделят емоциите си, да разбират емоциите на другите.

3.1.1. Родителите чуват и очакват емоциите на детето като:

•Прекарват достатъчно време с него.
•Знаят, че то има нужда да изразява емоциите си.
•Отделят време за разговори.

3.1.2. Родителите помагат на детето да изразява различни емоции - радост, 
страхове, тъга;

3.1.3. Родителите се радват с детето и подкрепят радостта от простите 
неща;

3.1.4. Родителите разрешават на децата да страдат и ги подкрепят в този 
процес;

3.1.5. Родителите говорят с детето за чувствата си (включително за 
негативните) по подходящ начин. Те умеят да изразяват негативните си 
емоции без да нараняват детето;

3.1.6. Родителите могат да разграничават своите емоции от тези на детето; 

3.1.7. Родителите имат право да получават емоционална подкрепа и ако не я 
намират сред близките си, могат да я потърсят от професионалист;

3.1.8. Родителите търсят какво носи радост на детето;

3.1.9. Родителите обръщат внимание на празниците на детето и важните дни 
в живота му - пръв учебен ден, завършване на учебната годината, рожден ден. 
Те подготвят детето за тях;

3.1.10. Родителите изразяват специално внимание към детето чрез подаръци, 
които добре подбират и обмислят (какво ще е посланието на подаръка, какво 
ще оцени детето, какво ще стимулира неговото развитие, как ще покажат чрез 
подаръка, че познават желанията на детето);







22

4. СТИМУЛИРАНЕ

Подпомагане и насърчаване обучението на детето и интелектуалното 
му развитие чрез поощряване, когнитивно стимулиране и създаване на 
социални възможности за изява. Включва стимулиране на когнитивното 
развитие и потенциал на детето чрез контакти, и отзивчивост на опитите 
за общуване и въпросите на детето насърчаване и участие в игрите на 
детето, осигуряване на възможности за образование.
Даване възможност на детето да постигне успех и осигуряване на 
присъствието му в училище. Оказване на помощ на детето да се справя с 
трудностите.

МОМЧЕТО, КОЕТО ОБИЧА ДА РИСУВА
Георги е на 7 години. Той живее в приемно семейство от една година. Настанен 
е там заедно с по-малкия си брат. Георги се чувства добре при приемните си 
родители. Споделя, че най-много обича да рисува заедно с тях. “С моите рисунки 
им показвам какво зная и какво харесвам, какво не харесвам.” – казва той. 
Харесва му, че приемните родители окачват неговите рисунки на стената, а 
също и рисунките на брат му. По този начин всички могат да видят какви 
хубави рисунки са нарисували. Приемните му родители понякога рисуват върху 
неговия лист, за да му покажат нещо. Така той научава нови неща.

 4.1. Стимулиране на любопитство към света,
Развиване на знания и умения

Родителите осигуряват на детето развитие като стимулират 
любопитство към света, усвояване на знания и умения.








































