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ИЗПЪЛНЯВА СЕ ОТ:  



Амбулаторните/нерезидетни услуги в Младежката къща 

„Скрити лайкове“ са полезни и ефективни за млади      

хора с психични проблеми или разстройства с            

изразеност до умерена степен, въпреки че някои в тази 

категория се възползват от престой в болнично             

заведение за лечение и медицинска стабилизация,           

преди да се насочат към извънболнична помощ. Някой, 

който е медицински и/или психически нестабилен, 

трудно може да бъде психологически подпомогнат на 

амбулаторно ниво, така че лекарите в някои случаи 

препоръчат хоспитализация преди началото на 

психотерапията/консултирането.  

Основните принципи на психологическото 

консултиране са доброволност и конфиденциалност. 

Клиентите    могат да използват различни 

психологически услуги в зависимост от тяхната 

мотивация, заявката и               готовността им. В 

процеса на консултиране се изготвя формулировка, 

терапевтичен план, който може да бъде актуализиран и 

се поставят текущи актуални цели,         чието 

осъществяване позволява на клиента да премине на 

следващ етап от възстановяването. 

Планирането на профилактиката на рецидивите на  

психичните проблеми или разстройства е от решаващо 

значение за поддържане на трайното възстановяване и 

задържане на работно място за младите хора с              

ментални проблеми. 

Общите фактори, допринасящи за рецидив, могат да 

включват:  

 

• Емоционални или психически проблеми: 

Негативните емоционални състояния като депресия, 

гняв, безпокойство или дори скука често създават 

ситуации с висок риск, свързани с рецидив. 

Неуправляван/неконтролиран проблем с психичното 

здраве може да бъде един от най-рисковите фактори за 

възникване на рецидив. 

• Конфликти: Ситуациите, които включват            
конфликт с други хора, могат да породят чувство на 

безпокойство и/или разстроеност, което в крайна            

сметка може да доведе до рецидив. 

• Социално напрежение: Социалният натиск 

включва както словесен/вербален, така и невербален 
натиск от страна на приятели или хора от социалната 

среда. Всяка социална ситуация, която е свързана с 

употреба на наркотици, улеснява рецидива и следва да 

се избягва. 

• Силни емоционални преживявания като              
изграждане на връзка с партньор, развод/раздяла,    

загуба на близък, чествания на събития и празнувания 

често могат да играят голяма роля при възникване на 

рецидив.  

 

 

 

 
 

Осигуряване на терапевтични услуги, консултиране и         
подкрепа за депресивни, тревожности, суициден риск,           

хранителни разстройства, зависимости и др. на бъдещите 

клиенти на проекта LIKE - „Инвестициите в живота са ключ 
към заетостта“ на сдружение СПОК изцяло в съответствие 

и основано на Европейското и националното 
законодателство и професионални стандарти. 
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