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СЕМЕЙСТВА НА УПОТРЕБЯВАЩИ ПАВ ЮНОШИ И МЛАДЕЖИ 
 

Според  Kaufman & Kaufman, (1979), Stanton, Todd, и др.(1982), 

семействата на младежите, употребяващи ПАВ, се различават от 

"нормалните" семейства и от други проблемни семейства по 

няколко показатели:  

(а)преобладаваща мултигенерационна зависимост към вещества; 

(б)експлицитен алианс с примитивен и пряко изразен конфликт; 

(в)псевдо-независимост  на наркозависимите;  

(г)симбиотична връзка между майката и наркозависимия/та;  

(д)преждевременни, загуби/смърт на близки;  

(е)псевдо-индивидуация на зависимия, който поддържа 

семейното равновесие чрез фасадата на открито неподчинение. 
 



СЕМЕЙСТВА НА УПОТРЕБЯВАЩИ ПАВ ЮНОШИ И МЛАДЕЖИ 
 

Levine, 1985; Weidman, 1983; Reilly, 1984 предлагат две свързани 

хипотези за ролята на тези семейни системи.  

Първата включва допускането, че семействата на юноши 

употребяващи с наркотици са силно „вплетени”, с неясни граници 

между поколенията, със свръхвъвличане във взаимоотношенията 

майка-дете и обтегнати отношения баща-дете.  

Втората - децата отгледани от загрижена, свръхотстъпваща 

майка деформират семейните роли и стават уязвими по 

отношение на редица патологични поведения, включително 

злоупотреба на наркотици.  
 

 

  



СЕМЕЙСТВА НА УПОТРЕБЯВАЩИ 

ПАВ ЮНОШИ И МЛАДЕЖИ 
 

От гледна точка на семейната 

система се допуска, че 

наркозависимите младежи служат 

като фокус на вниманието за 

семейството по такъв начин, че се 

запазва стабилността на 

семейството и се заобикалят 

конфликтите в 

брачната/родителската/ двойка 

(Levine, 1985).  

 
 

 

  



СЕМЕЙСТВА НА УПОТРЕБЯВАЩИ ПАВ ЮНОШИ И МЛАДЕЖИ 
 

Ролята на семейството в юношеската начална употреба на 

концентриран алкохол е установена като значителна, но само при 

„моделиращата” употреба на спиртни напитки от страна на 

родителите.  

 

От друга страна, строгите родителски стилове и емоционалната 

дистанция от родителите на юношите, употребяващи наркотици 

са свързани със употреба на вещества извън алкохол и 

марихуана.   



ДЕЦАТА НА АЛКОХОЛНО ЗАВИСИМИТЕ 
 

Ако дете израства в дом с родител, който злоупотребява с 

алкохол научава, че никога не може да предвиди какво ще се 

случи. Когато единият или двамата родители се борят със 

зависимостта, домашната среда е предвидимо непредсказуема. 

 
 



ДЕЦАТА НА АЛКОХОЛНО ЗАВИСИМИТЕ 
 

Без да получат необходимото внимание и емоционална 

подкрепа през ключово време на развитие в детството си, 

децата  и юношите на алкохолно зависимите не успяват да 

задоволят много от своите емоционални потребности, и поради 

това често формират девиантно поведение и имат трудности в 

себеобгрижването и справяне с чувствата им по-късно в живота. 

Децата често трябва да отричат чувствата си на тъга, страх и 

гняв, за да оцелеят. Тъй като нерешените чувства в крайна 

сметка винаги се проявяват, това често се случва в зрелоста им. 
 



ДЕЦАТА НА АЛКОХОЛНО ЗАВИСИМИТЕ 
 

 

Много децата развиват подобни характеристики и черти на 

личността. В своята книга от 1983 г. „Възрастни деца на 

алкохолици“ Джанет Г. Уайтиц - съпруга на алкохолно зависим, 

очертава 13 от тях. Авторката открива, че тези общи 

характеристики са широко разпространени не само сред децата в 

семейства с алкохолно зависим, но и в други, израснали в 

семейства, където е имало други поведенчески разстройства. 

Например хазартна влечение, злоупотреба с наркотици, 

хранителни разстройства, хронични заболявания, както и в 

семейства спазващи строги религиозни правила.  

 

 

  



ДЕЦАТА НА АЛКОХОЛНО ЗАВИСИМИТЕ 
 

 

 Не могат да разпознават „нормално поведение“ 

 Имат затруднения да следват начинания от началото до края 

 Лъжат, когато би било лесно да кажат истината 

 Съдят себе си строго и безмилостно 

 Затрудняват се да се забавляват 

 Вземат себе си твърде насериозно 

 Имат затруднения с интимните отношения 

 

 

  



ДЕЦАТА НА АЛКОХОЛНО ЗАВИСИМИТЕ 
 

  



ДЕЦАТА НА АЛКОХОЛНО ЗАВИСИМИТЕ 
 

 

 Реагират силно емоционално при обстоятелства над които 

нямат контрол 

 Постоянно търсят одобрение и утвърждаване 

 Чувстват се много различни от другите хора 

 Свръхотговорни са или твърде безотговорни 

 Изключително лоялни са, дори и пред доказателства, че 

лоялността е незаслужена 

 Импулсивни са 

 

 

  



ДЕЦАТА НА АЛКОХОЛНО ЗАВИСИМИТЕ 
 

Изведените характеристики не означават, че всички в тях трябва 

да се отнася за всяко дете на алкохолно зависим. И все пак всяко 

от тях може да намери поне няколко от представените общи черти 

като характерни за себе си. 

 

Преди да бъде публикувана книгата на Джанет Уайтиц, Тони А. - 

дете на алкохолик публикува през 1978 г. книга, която той  е 

озаглавил „Списъкът на прането/Laundry List “,  в нея има друг 

списък от характеристики, които могат да изглеждат много 

познати на тези, които са израснали в такива семейства.  

 

  



ДЕЦАТА НА АЛКОХОЛНО ЗАВИСИМИТЕ 
 

     Според списъка на Тони много възрастни деца на алкохолици   

 могат да се:  

 Самоизолират 

 Страхуват се от други хора и авторитетни фигури 

 Търсят одобрение 

 Страхуват от гневни хора 

 Ужасяват се от критика 

 Стават алкохолици, омъжват/женят се за тях или и двете 

 Определят се като жертви в живота 



ДЕЦАТА НА АЛКОХОЛНО ЗАВИСИМИТЕ 
 

 

 Имат непосилно чувство за отговорност 

 Загрижват се повече за другите, отколкото за себе си 

 Чувстват се виновни, когато отстояват себе си 

 Бъркат любовта и съжалението 

 „Обичат“ хората, които се нуждаят от спасяване 

 Задушават чувствата си 

 Губят способността да се себеусещат 

 Имат ниска самооценка 



ДЕЦАТА НА АЛКОХОЛНО 

ЗАВИСИМИТЕ 
 

 

 Съдят себе си прекалено строго 

 Страхуват от изоставяне 

 Правят всичко, за да задържат 

една връзка 

 Стават "параалкохолици" (хора, 

които приемат 

характеристиките на болестта 

без да пият) 



ФЕНОМЕНЪТ СЪЗАВИСИМОСТ  
 

 

Понятието „съзависимост” се появява на психотерапевтичната 

сцена в края на седемдесетте години на XX век (Haaken,1995). 

Дефиниция на понятието: Същността на определението, би 

следвало да се търси в начина, по който съзависимите са 

позволили поведението на зависимия към вещества да им влияе 

и в начина, по който се опитват да оказват влияние върху него – в 

онова обсебване, контролиране, ниско самочувствие, натрапливо 

помагане и „грижовност”, постоянен гняв и вина, проблеми в 

общуването и главоломно сриване на собствената идентичност. 



ФЕНОМЕНЪТ СЪЗАВИСИМОСТ  
 

Съзависимите се стремят да контролират зависимия, дори в 

неконтролируеми ситуации, често отричат или омаловажават 

проблема в семейството, опитват се пред околните да подържат 

фасада на семейно благополучие, границите при тях или 

отсъстват, или са прекалено ригидни. 

Обучението в компетентности чрез формиране на по-ефективни 

копинг стратегии за справяне (на майките на зависими лица) ще 

бъде фактор, който би подобрил функционирането на семейната 

система в посока – повече близост и споделяне на проблемите, с 

цел предприемане на конкретни стъпки за тяхното разрешаване. 

  



Препоръки за психосоциалната практика  
 

 

Констатацията, че членовете на семейства с подрастващи 

злоупотребяващи с наркотици, възприемат семействата си, като 

такива с отсъстваща свързаност може да бъде от полза за 

специалистите работещи в тази сфера. Професионалистите могат 

да използват тази информация да се присъединят към 

семействата чрез признаване на емоционалната дистантност в 

семейството и в същото време могат да използват "външната" 

перспектива във формулирането на хипотези за структурата и 

динамиката на тези семейни системи. 

  



Препоръки за психосоциалната практика  
 

От позициите на системния подход, наркозависимостта се 

определя като системен комплекс, който включва елементи, 

различни по своята природа, ниво и динамика. Ако разглеждаме 

зависимостта от гледна точка на системната фамилна терапия, то 

тя е семейно заболяване, „семеен проблем”. Зависимият 

„въвлича” в болестта си всички около себе си, формирайки у тях 

съзависимост. Съзависимостта препятства адекватното 

възприемане на действителността, изкривява 

вътрешносемейните взаимодействия и по този начин фиксира 

психическата зависимост.  



Препоръки за психосоциалната практика  
 

Ефективността на психологическа и социално-педагогическа 

работа със семействата на зависими младежи във индикативната 

превенция и при социалнопсихологически тренинги за родители е 

изисква специално внимание в работата на семейните 

консултанти и родителски обучители за превантивна корекционна 

работата насочена към преодоляване на дисфункционални 

взаимоотношения и родителски нагласи, водещи до възникване 

и/или поддържане на поведението на употреба на ПАВ при 

юноши.  



Препоръки за психосоциалната 

практика  
 

Психологът, социалния педагог или социалния 

работник, изследвайки, специфичните 

дисфункционални взаимотношения и 

родителски нагласи може да бъде улеснен в 

насочването на корекционната работа по 

промяна в рамките на хомеостатичния 

системен модел, паралелно с 

психосоциалната подкрепа на юношата за 

живот и справяне без употреба на 

психоактивни вещества.  



 
Благодаря за вниманието! 

 

 
Д-р Юри Кацаров 

 

 


