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Създаване на „система на подкрепа“ 
 

В това упражнение ще откриеш 4 лесни стъпки как да създадеш своята 
„система на подкрепа“, която да бъде твоят източник на помощ в периода след 
раждането.  

 
Отдели достатъчно време на това планиране. Препоръчвам ти да го 

направите заедно с партньора. Друг вариант е всеки да направи свой мини план, 
следвайки четирите стъпки и накрая заедно да ги обедините.   

 
Първата стъпка е да направиш списък. 
 
Най-общо може да определим няколко направления, в които почти всяка нова 

майка има нужда от съдействие: хранене, сън и почивка, кърмене, домакински 
задължения (вече имаш план от първи урок), социални контакти и време с 
партньора, душевно здраве.  

 
Помисли върху всяка една от изброените области. Напиши си конкретни 

проблеми или дейности, за които имаш нужда от помощ.  
Например: „Как ще се храня през деня, когато съм сама?, Кой ще помага с 

извеждането на кучето?, „Ако имам проблеми с кърменето, към кого да се 
обърна?, Кой да поема грижите за бебето, за да имам възможност да се видя с 
приятел или да направя кратка разходка сама?“  

 
_________________________________________________________ 

 
 

Втора стъпка: Заобиколи се с хора, с които се чувстваш спокойна 
 
Следващата стъпка е да направиш анализ на хората около теб и кои от тях 

биха могли да станат част от твоята „система на подкрепа“ и да поемат някои от 
нещата в списъка от задачи в първа стъпка. Това може да са роднини, приятели, 
колеги, дори съседи. Може и да е платена помощ от типа на домашна 
помощница или дула като мен.  
 
_________________________________________________________ 

 
 

Трета стъпка: Планирай кой с какво може да ти помага 
 
Вече имаш две колони в твоя план – една с конкретни неща, за които ти трябва 

помощ и втора с конкретни хора, които биха могли да ти помогнат. Веднага 
добавям, че в системата на подкрепа не е нужно да присъстват само близки 
хора. Спокойно тук може да включиш различни решения, които могат да улеснят 
живота ти.  
 



Упражнение 
Създаване на „система на подкрепа“ 
 
_________________________________________________________ 

 

 
За още практични идеи посети  www.spokoinamama.bg  2 

Например: консултанти по кърмене, домашна помощница, дула за 
следродилния период, групи с майки за подкрепа и взаимопомощ, класове по 
йога за мама и бебе, раница или слинг за бебеносене и много други.  

 
В тази трета стъпка е нужно да свържеш задачи с помощник. В третата колона 

на твоя план запиши подробно кой с какво ще помага след раждането на бебето.  
 
След като вече имаш план, опитай се още веднъж да прегледаш отделните 

задачи и където е възможно постави „план Б“, или алтернативно решение. 
Идеята е, когато ти потрябва дадено решение, да имаш още една възможност. 
Това би ти спестило много излишно време и стрес, когато наистина имаш нужда. 

 
 
Четвърта стъпка е да активираш твоята „система на подкрепа“. 
 

Когато имаш яснота кой с какво може да ти бъде полезен е нужно да отделиш 
време за малко подготовка. Нещата, които са свързани с автоматизиране на 
процеси или покупка на вещи, е добре да ги направиш още по време на 
бременността.  

 
Същото важи и с комуникацията с хората от твоята система. Отдели време и 

обсъди с всеки важен за теб помощник какво очакваш от него. Открито обсъдете 
очакванията си и при нужда ги адаптирайте.  
 

По-долу ще откриеш примерен шаблон как би могъл да изглежда твоя план, 
следвайки стъпките по-горе.   

 
Първа стъпка: 

Къде имаш или би 
имала нужда от 

помощ? 

Втора стъпка: Кой 
би могъл да 

помага? 

Трета стъпка: Кой 
с какво ще ти 

помога? 

План Б – 
алтернативно 

решение 

        
        
        
        
        
        
        
        

 
Успех! 


