
 

 

Това е нашият тандем: Детски психолог и 

доктор по психология. 

За връзка с нас: 

Д-р Десислава Безинска-Шеинкова  

0877 99 63 29  

www.psiholog-blagoevgrad.com 

Ива Пачавурова 

0897 06 53 25 

www.detskipsihologblagoevgrad.wordpress.com  



 

 

Психология - от гръцки: (ψυχή – душа, дух, 

λόγος – наука'), накратко – наука за душата.  

Психологът е опората, на която да се 

опрете, когато сте в безизходица, за да 

може да се огледате и да намерите път там, 

където сте смятали, че има само стени. 

Психологът не изписва лекарства и няма 

вълшебна пръчка за премахване на 

проблеми. Работата на един психолог е да 

помогне на човек да се научи да се справя 

сам с появил се по-голям проблем. 

Психологът не дава безплатни съвети как 

да живеете, а ви помага да имате по-ясен 

поглед върху ситуацията, в която се 

намирате. За да може накрая сами да 

вземете решение за себе си и да се 

чувствате доволни, защото при следваща 

подобна ситуация, ще знаете как да 

реагирате.  

Психологът не е за „лудите“, а за 

нормалните хора с проблеми! 

Тийнейджърите и техните родители – 

родителите грешно приемат тийнейджъра 

като дете. Той/тя вече не е дете и се опитва 

да се докаже като възрастен, а възрастните 

постоянно поставят пред него/нея двойни 

стандарти – веднъж казват „Ти си дете!“, а 

веднъж „Ти вече си мъж/жена!“ и това 

допълнително обърква тийнейджъра и 

прави ситуацията в семейството 

напрегната.  

Връзките между хората – включват 

всякакви измерения и форми. Те са най-

сложната материя и са най-честият 

проблем, при който, както мъжете, така и 

жените и хората причисляващи се към 

ЛГБТИ-групата, търсят психолог.  

 

 

Д-р Десислава Безинска-Шеинкова – 

психолог – работя с тийнейджъри (14-18г.) 

и хора над 18г. с различни проблеми.



 

 

Какво означава дете със СОП?! 

Децата със специални образователни 

потребности не са заразно болни, нито пък 

невъзпитани, груби и непослушни. Те са 

деца като всички останали, но по-трудно 

разбират както своите чувства, така и 

чувствата на другите. Децата със специални 

образователни потребности искат да бъдат 

разбрани, когато се страхуват, но не знаят 

какво трябва да правят и затова може  да са 

по-тревожни, изнервени и да се опитат да 

се защитят от страха си. За да победят 

страховете си те се нуждаят от сигурност и 

любов.  

Децата инстинктивно с напредване 

на своето развитие усещат нуждата от 

общуване с връстници, научават се да 

заговарят другите деца и съответно да си 

измислят игри.  Децата със СОП не винаги 

разбират смисъла на общуването, не знаят 

как да заговорят друго дете, нито проявяват 



 

 

желание за игра. Това ги отделя от 

останалите и техният свят им е достатъчен. 

Но взависимост от диагнозата може детето 

да има желание да заговори връстник, но да 

използва нетрадиционни методи за 

привличане на внимание, като викове, 

удряне, хапане.  

 Децата със специални образователни 

потребности са като нешлифован диамант. 

Иска се търпение, любов, разбиране, за да 

може постепенно да се превърнат в 

шедьовър.  

 

 

 

ИВА ПАЧАВУРОВА -  детски психолог – 

работя с деца, специализирам в работа с 

деца със СОП.  

ЗАБАВЛЕНИЕ ЗА НАШИТЕ МАЛКИ ПРИЯТЕЛИ: 

 


