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АНОТАЦИЯ 
Обучението по дисциплината «Психологично консултиране и терапевтични подходи при 

подрастващи със зависимост» предоставя знания за специфичните подходи и методи за 

консултативна и терапевтична работа с юноши, употребяващи или зависими от психоактивни 

вещества. Представени са комплексните лечебни програми и тяхната успеваемост, видовете 

интервенции за промоция на здраве и превенция употребата на наркотични вещества и етичните 

въпроси, който най-често възникват в професионалните помагащи отношения с тази специфична 

група млади хора. 

 
ОСНОВНИ ЦЕЛИ 

  
Курсът на обучение по дисциплината е структуриран с оглед постигането на следните цели: 

 студентите да могат да планират комплексни програми за лечение на юноши със 

зависимости; 

 да имат знания относно най-подходящите и най-ефективни подходи, методи и техники за 

индивидуална, системна и групова работа със зависими; 

 да бъдат запознати с методите за повишаване мотивацията за лечение; 

 да знаят как да се справят с кризисните моменти в психологичната работа със зависими 

млади хора; 

 да планират и провеждат интервенции сред учениците и високорисковите млади хора за 

превенция употребата на ПАВ; 

 да спазват етичните принципи и стандарти при психологичната работа в полето на 

наркоманиите. 

 
ПРЕДПОСТАВКИ 

 Препоръчително е предварителното слушане на дисциплините “Детска психология” и 
“Консултативна психология” за пълноценното участие в обучителния курс. 
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СЪДЪРЖАНИЕ НА КУРСА 
 
Тема 1. Специфики на консултативната работа със зависими от психоактивни вещества в 

юношеска възраст. Източници на уязвимост, рискови и протективни фактори при възникването на 

зависимостта и тежките последици от употребата на психоактивни вещества. 

Тема 2. Комплексни програми за рехабилитация на зависими от ПАВ – формат,  основни принципи 

и успеваемост. 

Тема 3. Поведенчески програми за лечение на зависимости. 

Тема 4. Когнитивно-поведенческо консултиране на употребяващи психоактивни вещества. 

Тема 5. Мястото на фамилно консултиране в лечебните програми. 

Тема 6. Психологично консултиране при зависимости в рамките на хуманистичната парадигма. 

Тема 7. Социотерапия  - терапевтични общности, групи за самопомощ и подкрепа ( моделът на 12-

те стъпки) 

Тема 8. Групи и групова терапия – място и роля в терапевтичните програми. 

Тема 9. Мотивационно интервюиране и кратки интервенции. 

Тема 10. Кризисни интервенции и приложението им в психологичната работа при младите хора с 

разстройства, дължащи се на упореба на ПАВ. 

Тема 11. Планиране и провеждане на интервенции за промоция на здраве и превенция употребата 

на наркотични вещества сред юношите и младите хора. 

Тема 12.Етични аспекти на психологичната работа със зависими. 

 
 

КУРСОВА ЗАДАЧА 
 
Предлага се списък от индивидуални задачи за всеки студент, които се разработват през 

семестъра. Защитата се провежда в края на семестъра. 

 
МЕТОДИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ 

Формирането на крайната оценка ще бъде осъществено на базата на тест за оценка на 
знанията. 
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1. Специфики на консултативната работа със зависими от психоактивни вещества в юношеска 

възраст. Източници на уязвимост, рискови и протективни фактори при възникването на 

зависимост и тежките последици от употребата на психоактивни вещества. 

2. Комплексни програми за рехабилитация на зависими от ПАВ – формат,  основни принципи 

и успеваемост. 

3. Поведенчески програми за лечение на зависимости. 

4. Когнитивно-поведенческо консултиране. 

5. Фамилно консултиране. 

6. Психологично консултиране при зависимости в рамките на хуманистичната парадигма. 

7. Социотерапия  - терапевтични общности, групи за самопомощ и подкрепа ( моделът на 12-

те стъпки) 

8. Групи и групова терапия – място и роля в терапевтичните програми. 

9. Мотивационно интервюиране и кратки интервенции. 

10. Кризисни интервенции и приложението им в психологичната работа при маладите хора с 

разстройства, дължащи се на упореба на ПАВ. 

11. Планиране и провеждане на интервенции за промоция на здраве и превенция употребата 

на наркотични вещества сред юношите и младите хора. 

12. Етични аспекти на психологичната работа със зависими. 
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