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Въведение
Психичното страдание при детето може да се изрази по много различни начини и
поради това клиничната работата с деца има своите особености.
Детето е зависимо от родителите си в продължение на много години. За дълъг
период от време, то има нужда от тяхната подкрепа и подкрепа, от сигурността на тяхната
привързаност и обич и от способността им да го напътстват в неговото развитие и
възпитание. По време на този дълъг и сложен процес , детето може да срещне по пътя си
различни препятствия: раздели, травми, злополуки или болести, които могат да имат като
последствие психични разтройства.
Работещите с деца трябва да обърнат внимание на различните прояви на това
страдание и да отговорят спрямо спецификата на симптома и тяхната професионална
специалност - логопед, психолог и други. Въпреки различията на тези професии, хората,
които се занимават с дадено дете от различни гледни точки, трябва да си наложат
дисциплината на съвместната работа, защото детето не е само един сбор от различни
функции, а личност, която има своите желания и намерения. Развитието на детето е тясно
свързано с времето на преминаване през различните етапи на неврологичното,
когнитивното или емоционално съзряване. Работещите с деца трябва да вземат предвид
фактора „време” и често се оказват под неговия натиск. Социалната детерминираност,
която упражнява училищната система, също е определящ фактор както за детето, така и
за професионалистите. В някои случаи или при определени патологии, невъзможността
на детето да се адаптира навреме към класическата образователна система, водят до
насочването му към друг вид институции, подпомагащи неговото развитие.
Когато детето е част от едно пълно семейство, при отглеждането му неговите
родители ще бъдат изслушани и подкрепени от различните професионалисти, според
ситуацията и запитването - психолог, социален работник или друг специалист. В случай
обаче, че семейството не е сбособно да се грижи за детето или го е изоставило, тези,
които поемат отговорността за това дете, ще трябва да обмислят и подготвят грижите за
него в една институция. Хората, които работят в заведения за деца, трябва да разполагат с
време и средства, за да могат да разработят проекта на дадената институция. Важно
условие за работата в екип е да се вземат предвид различните гледни точки и да се
търсят възможности за подобряване и обогатяване на ежедневната практика.
Професионалисти в работата с деца от България, Франция и Грузия ще се срещнат
по време на IV Френско-Български конгрес с желание да обменят опит и да си зададат
взаимно въпроси, свързани с трудностите в тяхната работа.
Каним всички, които желаят и са обвързани, по един или друг начин, с тези
въпроси и с грижите за деца, да присъстват на този обмен на опит и информация.
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ПРОГРАМА
27. 04. 2012, петък
9.00-10.00 Регистрация
10.00-10.20 Въведение от Ален Вание
10.20-10.40 П. Ландман, „Работа с родителите на психично болни деца”
10.40-11.00 Уриел Розенблум, „Различни сценарии на родителството и
връзката им с импулсите на детето”
11.00–11.15 Дискусия
11.15-11.30 Пауза
11.30-11.50 Венцеслав Вътов, "Не чувствам детето, което родих, като свое"
12.00-12.20 Нора Маркман, „Посрещането на детето”
12.20-13.00 Дискусия
13.00-14.30 Обедна почивка
14.30-15.30 Филм „Логзи, една къща в която да пораснеш”
15.30-16.30 Кръгла маса – Д. Кандилис, „Няколко думи за Е. Пиклер”, Е.
Годфрой, „Девойки-майки в институция”, М. Димитрова,
„Номенклатурно мислене и етика – какво е мястото на
детето”, М. Сродкова, „Как даваме статута на субект на
детето” и И. Лалова, „Начин на работа в сиропиталище според
Е. Пиклер”
16.30-17.30 Дискусия
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28. 04. 2012, събота
10.00-10.30 Макс Кон, „ Да бъдеш бебе в майчин център”
10.30-10.50 Катрин Вание, „Страданието на бебето в реанимация и
работата в екип”
10.50–11.15 Дискусия
11.15-11.30 Пауза
11.30-11.50 Дрина Кандилис, "Това, което научаваме от бебета,
изграждането на психическото пространство между майката и
бебето"
12.00-12.20 Ангелина Даскалова, „Дете и пространство” - неуточнено
заглавие
12.20-13.00 Дискусия
13.00-14.30 Обедна пауза
14.30-16.30 Ателиета, „Речта на тялото на детето в институция”
1.Десислава Гъдева, „Тялото на аутиста”
2.Диана Циркова, екип от Конкордия-България, „Екип
работещ в приют и дневен център за деца от улицата”
3.Моника Богданова, "Въпросът за тялото в
институциите за деца с увреждания"
16.30-18.00 Постерна презантация
18.00 Коктейл
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29. 04. 2012, неделя
10.00-10.30 Едуардо Прадо де Оливейра, „За центровете за амбулаторна
грижа за деца и юноши и мястото на психоанализата в тях”
10.30-10.50 Диана Циркова, „Работа с родители на деца с увреждания”
10.50-11.15 Дискусия
11.15-11.30 Пауза
11.30-12.00 Катрин Саладен, Марина Тарасашвили и Гига Маминашвили,
„История и предствяне на зелената къща в Тбилиси; място за
прием на родители и деца и място за лечение на деца, страдащи
от психически заболявания.”
12.00-12.30 Дискусия
12.30-14.00 Обедна пауза
14.00-16.00 Ателиета, тема „Училищни затруднения”
Ирина Шумкова, Мимоза Димитрова, „Умствена
изостаналост или психоза – има ли разлика за
интеграцията в училище”
16.00-16.30 Заключение, Венцеслав Вътов

4

