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УВОД
Данни от предишни епидемии от инфекциозни болести сочат, че
съществуващите рискове свързани със закрила на детето се
увеличават и възникват нови в резултат от епидемията, както
и от социални и икономически ефекти от мерките за превенция
и контрол. Някои деца са в по-голям риск при тези
обстоятелства, особено тези без родителска/семейна грижа, в
риск от разделяне от семейството, в алтернативна грижа и
такива, които скоро са напуснали алтернативната грижа.
Целта на тази „Специализирана информация“ е да подпомогне
работещите в сферата на закрила на детето и правителствените
служители в незабавния им отговор на проблемите, пред които се
изправят децата, които са в риск от разделяне със семейството или в
алтернативна грижа по време на пандемията от Ковид-19. Документът е
разработен от междуведомствена работна група от специалисти в
закрила и грижа за детето и допълва „Специализирана информация: ЗД по
време на пандемия от коронавирус“, разработена от The Alliance for Child
Protection in Humanitarian Action и е основана на международните
стандарти и практика по грижа и закрила на децата1.

Увод
Въздействие на Ковид-19 върху децата
в риск от разделяне или в алтернативна
грижа
Начини за планиране
Безопасна среда за децата,
отглеждани в семейства
Закрила за деца в алтернативна грижа
Закрила за деца, които живеят на улицата
Подкрепа за младежите, които са
напуснали системата на грижа и
онези, които живеят самостоятелно
Допълнителни източници

Снимка от Джузепе
Арженциано, Италия,
Unsplash

„Специализираната информация“ е въз основа на приложимите
международни стандарти, включително Конвенцията за правата на
детето, Конвенцията за правата на хората с увреждания, Насоки за
алтернативната грижа за деца и „Минимални стандарти за ЗД 2019, а
именно: Стандарт 13: Непридружени и разделени деца; Стандарт 16:
Подобряване на семейната среда и средата на грижа; Стандарт 18:
Управление на случаи; Стандарт 19: Алтернативна грижа.
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ВЪЗДЕЙСТВИЕ НА КОВИД-19 ВЪРХУ ДЕЦА В РИСК ОТ РАЗДЕЛЯНЕ
ИЛИ В АЛТЕРНАТИВНА ГРИЖА

Децата, които вече са в алтернативна грижа се сблъскват
със специфични предизвикателства:
•

Дженифър Араухо Unsplash

Дестабилизацията причинена от Ковид-19 и съответните ограничителни
мерки въздействат на децата, семействата и обкръжаващата ги среда.
Извънредните мерки водят до затваряне на някои обществени услуги и
значително натоварват други, които често вече са натоварени.
Семействата белязани от бедност и ограничени ресурси ще поемат
пълната тежест на мерките използвани за превенция и контрол на
Ковид-19, като ограничения в придвижването и използване на градски
транспорт, които ще доведат до намалена заетост/приходи, затваряне
на училища, достъп до социални услуги и подкрепа, глад и социална
изолация. Високостресовата семейна среда засилва вероятността от
домашно насилие, както и семейните конфликти и граждански
размирици. Може да се очаква броят на децата в риск от разделяне и в
нужда от алтернативна грижа да нарасне - както по време на кризата,
когато ограничителните мерките може да доведат до разделяне на
деца от семейства, така и в резултат на дългосрочния социалноикономически ефект на кризата с Ковид-19 върху капацитета на
семействата да полагат грижа.

Снимка

Влиянието на пандемията върху
децата, семействата и общностите
варира в зависимост от средата,
етапа и степента на пандемията.
Правителствените системите и
системите за ЗД имат различни
механизми за справяне с
въздействието на пандемията върху
децата и семействата.
in par ticula r, to deal wi

В повечето случаи, родителите и тези, които се грижат за деца ще
могат да разчитат на други членове на семейството и роднини да се
заемат с грижа за техните деца; в някои случаи, обаче ще е
необходима алтернативна грижа.
Усилията превантивно да се увеличи капацитета на семейната грижа
и системите за социална закрила са от много важно значение, за да
се повиши устойчивостта на семействата и да се
предотврати насочване на ненужен ресурс за резидентна грижа.
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•
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Увод

Роднините, полагащи грижи често баби, дядовци и/или
други възрастни роднини, може да се наложи временно да
се откажат от задълженията си, заради по-уязвимото си
здраве и пандемията може да доведе до изоставяне на
деца в приемна грижа.
Рисковете за децата в резидентна грижа могат да
произлязат от бързото затваряне на резидентни услуги и
връщането на децата в семействата и общностите без
необходимата подготовка. Рискове могат да възникнат от
това, че в резидентна грижа са в групи, които са по-податливи
на клъстерни инфекции, а децата са в по-висок риск както от
инфекции, така и от малтретиране, неглижиране и
експлоатация. Това е особено висок риск за деца с
увреждания, за които е по-вероятно да са в резидентна грижа,
а в някои случаи (поради специфични предшестващи
заболявания или увреждания, вкл.имунни дефицити) може да
са дори в по-висок риск от заразяване с Ковид-19 и да бъдат
дори по-сериозно засегнати.
Децата, които живеят самостоятелно могат да са в
повишен риск от изолация и разделяне от връстниците си,
от липса на достъп до пари и други форми на подкрепа за
ежедневните им нужди.
Някои деца в алтернативна грижа, които са нещастни от
факта, че са там ще приемат принудителното затваряне за
непоносимо. Други, които току-що са напуснали
алтернативна грижа могат да се изправят пред крайна
социална изолация и никакъв достъп до финансова и
практическа подкрепа в това особено уязвимо време.

Въздействие

Планиране
Деца в
семейства

Алтернативна
грижа

Деца на
улицата
Младежи
напускащи
грижа

Източници

За децата на улицата и децата бежанци и мигранти, достъпа до
помощ и услуги ще стане дори още по-труден поради затваряне и
закриване на социални услуги и те могат дори да се окажат в арестите
и центровете за задържане. Децата бежанци и мигранти също може
да нямат достъп до основни услуги поради правни, документни,
езикови бариери или ограничения от съображения за безопасност.
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НАЧИНИ ЗА ПЛАНИРАНЕ

БЕЗОПАСНА СРЕДА ЗА ДЕЦАТА В СЕМЕЙСТВА

Ангажирането и участието на всички заинтересовани страни е от
съществено значение за поддържане на непрекъснатост на услугите
за деца. Системата на грижи се състои от широк спектър от
участници, включително деца, младежи, семейства, правителства,
обществото, дарители и др. На www.bettercarenetwork.org може да
намерите полезна информация за:
Ангажиране на деца, семейства, настойници и общности,
включително религиозни лидери

•

Сътрудничество между всички сектори и с правителствата

•

Привличане на дарители
Снимка: Йенс Оноре

•

ИЗТОЧНИЦИ
2

Preventive and Responsive Support to Children, Families and Alternative
Care Providers During COVID-19 (Changing the Way We Care)

3

What Parents Should Know (UNICEF)

Правителствата и гражданските общества трябва да планират силна
подкрепа за семействата и общностите с приоритет осигуряване на
безопасност за децата отглеждани в семейна среда. Семействата ще
вземат решения свързани с грижите, а специалистите ще помагат на
семействата да намерят нужната финансова помощ, за да се
гарантира, че те безпроблемно могат да останат заедно2.
Осигуряването на възможност на семействата да се справят
безпроблемно ще изисква намаляване на такива стресови фактори
като недостиг на храна, икономическа нестабилност и повишаване на
родителския капацитет с подкрепа за позитивно родителство3. Също
така тази подкрепа ще намали риска от вредни практики като детски
труд, детски бракове и трафик на деца.

Увод

Въздействие

Планиране

Деца в семейства

Алтернативна
грижа

Какво трябва да се направи, за да се предотврати
разделяне на деца от семейства и да се защитят децата
отглеждани в семейства:
• Да се предостави информация на семействата, полагащите
грижи за деца и децата за това как да предотвратят
разпространението на Ковид-19, включително в условия на
ограничен достъп до вода/сапун, и да им се осигурят такива
средства като хигиенни принадлежности, да се гарантира, че
знанията и източниците на информация са достъпни за децата
и/или родители с увреждания4.
•

Да се разпространят послания, които обхващат и хората с
увреждания, за личната грижа, за психиатрична и психосоциална
подкрепа5, позитивна дисциплина6, поведение на децата, и
домашни дейности7. Да се обърне специално внимание на това
посланията да са достъпни за хората с увреждания.

•

Да се отчитат повишените здравни рискове за по-възрастните
хора, да се гарантира, че тези от тях, които се грижат за деца
приоритетно получават подкрепа и ресурси8.

Деца на улицата

Младежи
напускащи
грижа
Други
източници

Positive Parenting (End Violence)

Protection of Children During Infectious Disease Outbreaks (The Alliance)
4
5

COVID-19 and the Disability Movement (IDA)
Mental Health Considerations During COVID-19 (WHO)
Addressing Mental Health and Psychosocial Aspects of COVID-19 (IASC)

6

Parenting during COVID-19

7

My Hero is You, Storybook for Children on COVID-19 (IASC)

8

COVID-19 Fact Sheet for Grandfamilies and Multigenerational Families
(GU) MHPSS During Disease Outbreak – Elderly (PS Centre - IFRCRC)

Psychological Coping During a Disease Outbreak (PS Centre - IFRCRC)
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•

•

Насърчаване и помощ за семействата да планират кой ще се
грижи за децата, ако родител или друг полагащ грижи за децата
се разболее или трябва да се грижи за болен член от
семейството, и да се насърчават членовете на семейството и
роднини да предложат помощ от разстояние като използват
наличните технологии9.

•

•

Елиминиране на пречките за достъп до помощи, като се
премахнат условностите свързани с паричните преводи и се
насърчи достъпа до фондове извън обичайното местоживеене на
населението10.

•

•

Увод

Въздействие

Работа с лидерите на общностите, включително религиозни
лидери, за борба със слуховете за Ковид-19 и стигмите спрямо
тези, които са болни, били са в контакт или вече са
преболедували, и да бъдат подкрепени да разпространяват
основни факти за симптомите, начините на предаване и
възстановяване (по радиото, мегафон/социални медии и т.н.)12.

Планиране

Семейна грижа

Алтернативна
грижа

Да се открият и включат деца мигранти, бежанци, деца без
гражданство, вътрешно разселени и семейства, включително
тези без документи, в ключови приоритетни действия като
достъп до здравни услуги за превенция, лечение и тестване,
програми за социална закрила, достъпна за деца информация
и механизми за сигнализиране, в т.ч. онлайн подкрепа, където
е възможно13.

Деца на
улицата
Младежи
напускащи
грижа

Снимка: Save the Children

Информиране на семействата, учителите и социалните работници
за това как да откриват и действат с деца, които се нуждаят от
закрила и деца в повишен риск от разделяне със семейството,
поради смърт или заболяване в семейството, в т.ч. децата с
увреждания11.

Начало

За децата, за които се знае, че са в риск от разделяне от преди
пандемията, социалните работници следва да осигурят
непрекъсваща подкрепа и проследяване чрез редовни телефонни
разговори или виртуален контакт.

Други
източници

ИЗТОЧНИЦИ:
9

How to Talk to your Child about Coronavirus (UNICEF)

10

Cash and Voucher Programming for Social Protection During COVID-19 (World Vision)

11

Global Rapid Gender Analysis for COVID-19 (IRC)

12

COVID-19 Stigma Guide

13

Scaling Up COVID-19 Readiness and Response Operations including Camp and Camp-Like Settings (IASC
Quick Tips on COVID-19 and Migrant, Refugee and Internally Displaced Children (Children on the Move)

ЗАКРИЛА ЗА ДЕЦАТА ПО ВРЕМЕ НА ПАНДЕМИЯТА ОТ КОВИД-19| Деца в алтернативна грижа

5

Начало

ЗАКРИЛА ЗА ДЕЦАТА В АЛТЕРНАТИВНА ГРИЖА
В ситуация на парализирани или подложени на голямо натоварване
социални услуги и необходимост от мерки за социална изолация, от
изключително значение е да се даде предимство на помощта за
семейния тип алтернативна грижа (роднини и приемни семейства) и
да се гарантира, че прибягването до резидентна грижа е стриктно
ограничено през фазата на извънредно положение. Доставчиците на
алтернативна грижа и служителите, който отговарят за настаняването
в грижа също ще са засегнати и спешно е необходимо да се създадат
нови стратегии за справяне с това. Предвид мащаба и обхвата на
тази извънредна ситуация, ще има повишена нужда от алтернативна
грижа, по-конкретно спешно временно настаняване, и доставчиците
трябва да разполагат с готови планове за действие, за да посрещнат
тази нужда.

•

•

•

Какво трябва да се направи, за да се предпазят децата в
алтернативна грижа:
•

Компетентните органи, отговорни за благополучието на децата, в
партньорство с доставчиците на услуги и лидерите в общностите
трябва да разработят планове за извънредни ситуации, които
обхващат и алтернативната грижа. Планирането следва да
предвиди променливостта и вероятната продължителност на
извънредното положение (до 18 месеца). В държави, където
органите за ЗД вече не работят, служителите от ЗД следва да
работят с лидери в общностите, с доставчици на услуги, в т.ч.
здравни и образователни медиатори в общностите, за да
създадат такива планове.

Тези планове трябва да включват минимум:
•

•

•

Преработени процедури за настаняване в алтернативна грижа,
които да включват онлайн и телефонен скрининг на сигналите,
оценка на необходимостта и пригодност на мястото за
настаняване, както и разрешение за настаняване и мониторинг от
социалните служби.

Алтернативна
грижа
Деца на
улицата

Компетентните органи следва да издадат мораториум върху
изграждането на нови центрове за резидентна грижа, което трябва да
бъде широко популяризирано наред с директиви и послания, които
затягат съществуващите или преработени механизми за нови
настанявания в съществуващите услуги.

•

Центровете за резидентна грижа не трябва да се затварят бързо и без
планове за ефективна грижа и подкрепа за всяко дете.

Младежи
напускащи
грижа
Други
източници

ИЗТОЧНИК
14

Планиране

Семейна грижа

Местните власти трябва да разполагат със стандартни работни
процедури за временно настаняване на разделени или непридружени
деца, както и ясни насоки за процедурата в случай, че дете е било
изложено на или има симптоми на инфекцията и се изисква период на
изолация. Специално внимание трябва да се обърне на това да се
предотврати отделянето на ненужен ресурс за резидентната грижа в
отговор на Ковид-19, включително за деца с увреждания14.

Всяка сграда за резидентна грижа трябва да се класифицира като
самостоятелно жилище за целите на правителствените разпоредби
/директиви за самоизолация; до всички доставчици на услуги трябва
да се разпространят ясни указания относно изискванията за социално
дистанциране, изолация и карантинни мерки на територията на
резидентната услуга.
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Въздействие

Следва да се наложат ограничения или забрани върху неправомерния
прием на деца в резидентните услуги по време на извънредното
положение. От доставчиците на услуги трябва да се изисква незабавно
да уведомяват властите, ако дете бъде оставено направо в техен
център без да са спазени механизмите за настаняване.

•

Ясно политическо изявление за приоритета на семейния тип
алтернативи и превенция на разделянето на семейства пред
даването на средства за резидентна грижа, което да се
разпространи сред здравни заведения, полицейски служби,
съдилища, местни власти и общностни структури/механизми за
ЗД .
Услугите за алтернативна грижа да се класифицират като
„основни услуги“ част от държавната рамка за управление на
извънредни ситуации

Увод

COVID-19 and the Disability Movement (IDA)

6

•

•

•

Правителствата, в партньорство със съответните органи по ЗД
трябва да осигурят/гарантират доставката на основни стоки
(храна, хигиенни продукти и основни лекарства) и жизненоважни
услуги (включително онези, които са конкретно за деца с
увреждания) за доставчиците на алтернативна грижа, в случай
че има наложени ограничения на закупуването и пътуванията,
или ако има недостиг на продукти и стане трудно да се набавят
по стандартните начини.

Начало

Увод

Въздействие

Да се направи анализ и да се установи ключовия персонал,
включително социалните работници, както и ресурсите, които ще
са нужни за този период на извънредно положение, както и да се
изготвят планове за временно заместване на служителите, които
ще са в карантина и допълнителни гъвкави средства за органите
по ЗД, за да могат те бързо да адаптират системите и услугите в
отговор на кризата.

Планиране

Семейна
грижа
Алтернативна
грижа

Да се разработят стандартни работни процедури за реинтеграция
на деца от алтернативна грижа към семействата, които могат да
полагат грижи за тях и тази дейност да е приоритет. Процедурата
трябва да включва документация с данни къде отива детето и да
има информация за контакт.

Деца на
улицата
Снимка от Найели Долтън, Unsplash

Младежи
напускащи
грижа
Други
източници

Да се подсили капацитета на горещите телефонни линии, за да
могат деца, семейства и резидентни услуги да сигнализират за
случаи на злоупотреба или неглижиране.

Други приоритетни дейности:
Всички деца, детегледачи и персонал трябва да получат адекватно
обучение за здраве и безопасност относно Ковид -19, като се
предвиди информация на достъпен за деца език, както и начини за
предоставяне, които са достъпни за деца с увреждания15.
• Следва да се осигури подходящо лично предпазно облекло за
персонала работещ с деца с хронични заболявания или
придружаващи здравословни проблеми или такива, които са били
изложени на вируса, както и в случаите, където има други лица в
риск в дома или резидентната услуга
•

•

Роднините и приемните семейства също трябва да получат
допълнителна материална подкрепа, включително финансова,
здравна и образователна, предвид допълнителните разходи по
грижите за дете във време на криза.

•

Откриването и осигуряването на ресурси за допълнителна
подкрепа съвместно със здравните власти, за да се гарантира, че
услугите за резидентна грижа са в състояние да посрещнат
нуждите от подкрепа на деца с увреждания, специалните
потребности и/или на тези с придружаващи здравословни
проблеми, които може да бъдат прекомерно засегнати от Ковид19, включително в случай че се изисква настаняване в болница16.

ИЗТОЧНИЦИ
15

Infection Prevention and Control guidance for Long-Term Care Facilities in the context of COVID-19 (WHO)

16

Advice on the Use of Masks in the Context of COVID-19 (WHO
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•

•

Доставчиците на приемна грижа трябва да преразгледат всички
случаи, при които се очаква реинтеграцията на дете в семейството
му. Трябва да се вземе решение дали все още е осъществимо и
безопасно да се продължи с реинтеграцията, и дали е в найдобрия интерес на детето, дали може да се изтегли за по-ранна
дата. Би трябвало да се установят нуждите от подкрепа за
семейството и да се посрещнат, за да може то да полага
подходящи грижи за детето.
Да се проведе активно застъпничество сред съществуващите и
нови приемни семейства, за да се определи дали биха желали да
се грижат за още едно дете с подходяща подкрепа, ако е
необходимо. Добре е да се установят опитни приемни семейства,
специално за настаняване на деца, които са в конкретен риск,
например бебета и малки деца, деца и тинейджъри, които са
преживели насилие, деца с увреждания, които имат специфични
медицински или други нужди от грижа, деца мигранти и бежанци,
които не могат да бъдат настанени при роднини и т.н.

•

При наблюдение на реинтегрираните деца трябва да се
прилагат нови модели на управление на случаите, предвид
ограниченията върху пътуванията и социалните контакти.

•

Семейните връзки и контактите да се модерират дистанционно за
децата в приемна грижа и резидентни услуги, включително,
когато родител/настойник трябва да участва във вземането на
важно решение за детето. Трябва да се положат всички
възможни усилия начините на комуникация да са достъпни за
деца и родители с увреждания.

•

Служителите по закрила на детето следва да работят с лидерите
на общностите, местните здравни работници и учители за
идентифициране на високорискови места за настаняване от
семеен тип. В настоящата ситуация рисковите фактори трябва
да включват и повишената уязвимост на полагащия грижи или на
детето, ако се разболеят или бъдат изложени на вируса; или
риска от преустановяване на приемната грижа, поради намален
капацитет на отглеждащия детето да се грижи за него в резултат
на загуба на препитание, жилище, достъп до социални услуги
или стигма и дискриминация.

Начало

ИЗПОЛЗВАЙТЕ
ТЕХНОЛОГИИТЕ,
ЗА ДА ОБЩУВАТЕ И
КООРДИНИРАТЕ
ЕФЕКТИВНО

Увод

Въздействие

Социалните работници трябва да преосмислят начините за работа по
случаи – оценка, откриване на риска, подкрепа и проследяване чрез
редовни телефонни или други виртуални контакти
Да се създадат процедури за онлайн и телефонен скрининг на
сигналите, оценка и целесъобразност на настаняване в грижа,
разрешение за настаняване и мониторинг.
Връзката между родители/детегледачи и деца, за които е известно, че
са в риск с други хора:
– онлайн платформи, дискусионни групи и други телефонни и
виртуални способи, които могат да намалят изолацията.
Насочването към специалист, включително психиатрична и
психосоциална подкрепа чрез онлайн ресурсите трябва да се
преразгледат.

Планиране

Семейна
грижа
Алтернативна
грижа
Деца на
улицата
Младежи
напускащи
грижа

Подобряване на възможностите на горещите телефонни линии
и тези за помощ за деца, за да могат деца, семейства и услуги
за грижа да съобщават за случаи на злоупотреба и
неглижиране.

Други
източници

Трябва да се проучат виртуални възможности за привличане на
приемни родители (чрез радио, онлайн или телевизия), особено
насочени към вече одобрявани приемни семейства, които в
момента не са ангажирани в системата на грижа.
Семейните връзки и контакти трябва да се модерират дистанционно.
Да се положат всички усилия начините на комуникация да са достъпни
за деца и родители с увреждания.
Нови начини за включване в образование, възстановителни
дейности, поддържане на здраве и физическа форма, придобиване на
житейски умения и професионални цели и ползване на услуги в
условията на рестрикции и принудителна изолация.
Да се гарантира, че са актуализирани процедури за защита в
интернет, за да се намалят рисковете от засилената употреба на
технологии.
Снимка от Браън Макгоан,Unsplash
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•

•

В ситуациите с висока степен на риск, социалните работници и
техните организации трябва да гарантират, където е възможно,
че виртуалните контакти ще се осъществяват редовно (напр., три
пъти седмично) и, че предварително са разработени планове за
подкрепа и план за действие в извънредни ситуации17. Плановете
трябва да се изработят съвместно с полагащия грижи, детето,
родителите и други членове на семейството. Плановете следва
да се обсъдят (и одобрят) предварително от потенциалните
заместници на полагащия грижи18.

•

При високорисковите уязвими семейства без телефон и интернет
връзка, социалните работници трябва да продължат да посещават
семейството, снабдени с подходящи предпазни средства,
следвайки насоките и процедурите за общественото здраве.

Начало

Ако дете с комплексни нужди, включително емоционални и
поведенчески предизвикателства е в риск от експлоатация или
има конкретна криза, като смърт в семейството или този, който
полага грижи за него се разболее, може да има нужда от
насочване към услугата ‘групова семейна среща с медиатор’, ако
такава е налична. Местните власти вече започват да провеждат
такива виртуални срещи чрез приложения като WeChat,
WhatsApp, Skype или Zoom, за да съгласуват временни планове и
договорености.

Увод

Въздействие

Планиране

Семейна
грижа

ИЗТОЧНИЦИ
17

Ethical Decision-Making in the Face of COVID-19 (IFSW)

18

Guidelines for Virtual Monitoring of Children During COVID-19 (BCN)

Алтернативна
грижа
Деца на
улицата
Младежи
напускащи
грижа
Други
източници

Снимка: Save the Children
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Начало

ЗАКРИЛА ЗА ДЕЦА, КОИТО ЖИВЕЯТ НА УЛИЦАТА
Децата, които живеят на улицата разчитат на услуги предлагани от
приютите за посрещане на основните си нужди. Тези деца често имат
влошено здраве и може да са по-уязвими към Ковид-19. Освен това,
тези деца могат да се окажат по-уязвими на сексуална злоупотреба и
насилие, ако живеят сами на улицата, особено при настоящите
обстоятелства, при които децата/възрастните, с които обичайно
живеят може да са напуснали градските райони. Също така много от
тези деца сами изкарват прехраната си и е вероятно да изгубят
доходите си поради ограничителните мерки и да се нуждаят от
допълнителна подкрепа, за да оцелеят.

Увод

Въздействие

Планиране

Семейна грижа
Алтернативна
грижа

Какво трябва да се направи, за да оцелеят децата на улицата
•

Деца на
улицата

Правителствените организации и НПО секторът трябва да
гарантират, че приютите за временно настаняване и други
подобни заведения са определени като основни услуги, и
разполагат с информация как да предотвратят разпространението
на Ковид-19, и че са снабдени с основни услуги свързани със
здраве, хигиена, закрила, образование и хранене.

•

Полицията трябва да бъде инструктирана, че децата, които
живеят на улицата не трябва да бъдат арестувани за това, че не
са се самоизолирали, а вместо това да им се помогне с достъп
до приют или друго подходящо алтернативно жилище, и да
бъдат свързани със здравни служби, закрила на детето и други
услуги за подкрепа, включително чрез телефонните линии за
помощ за деца20.

Младежи
напускащи
грижа

Други
източници

Снимка от Борам Ким - Unsplash

ИЗТОЧНИЦИ
19

COVID-19 and Street Connected Children’s Rights (CSC)

20

Technical Note: COVID-19 and Children Deprived of their Liberty
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Начало

ПОДКРЕПА ЗА МЛАДЕЖИ НАПУСНАЛИ СИСТЕМАТА
НА ГРИЖА И ЗА ТЕЗИ, КОИТО ЖИВЕЯТ
САМОСТОЯТЕЛНО
Младите хора, които напускат системата на алтернативна грижа се
изправят пред значителни рискове по време на тази криза с Ковид-19.
Някои млади хора може да са били в процес на напускане на грижата
и преход към самостоятелен живот или преместване в услуга за
възрастни точно в момента на започване на пандемията. Има
вероятност те да са сред най-засегнатите в дългосрочен аспект, тъй
като те и без това вече се сблъскват със значителни трудности за
достъп до образование и възможности за работа, с широко
разпространена маргинализация и стигматизиране.

•

•

Какво трябва да се направи, за да се защитят
напускащите грижа и тези, които живеят самостоятелно
•

Социалните работници да се свържат с колкото се може повече
младежи напускащи грижа, като обърнат особено внимание на
онези от тях, които живеят самостоятелно и да направят
предварителни анкети за тяхното благополучие, да оценят
нуждите им от подкрепа и да им предоставят основна
информация за предпазването от Ковид-19.

•

Организациите трябва да работят приоритетно с напускащите
грижа, които нямат гарантирано жилище и сигурни източници на
доходи, като им предоставят спешно целево подпомагане.
Социалните работници заедно със своите организации следва да
гарантират наличието на мерки, например да се раздадат ваучери
за покупка на основни продукти на младежи, които ще се изправят
пред финансова несигурност, заради липсата на пари за
ежедневни нужди.

•

Организациите трябва да дадат възможност за достъп до
психиатрична и психосоциална помощ, в т.ч. чрез услуги за онлайн
помощ за психичното здраве и като се улесни редовния контакт с
хората полагали грижи за тях – по телефон или онлайн.
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Социалните работници трябва да помогнат на младежите
живеещи самостоятелно, особено тези, които споделят
жилище с други обитатели, заедно да се договорят за
определени основни правила, които да гарантират гладко и
ефикасно прилагане на правилата за физическа дистанция,
изолация и карантина.
Застъпническите услуги и групите за взаимопомощ често играят
съществена роля, като предлагат практическа подкрепа, съвети и
настойничество. Трябва да се осигури увеличено финансиране на
тези организации, за да им се даде възможност разработят онлайн
и телефонна подкрепа и да разширят обхвата си. Например, чрез
модерирани групи в WhatsApp, където младите хора могат да
бъдат подпомогнати да изградят „приятелски системи“ със своите
връстници, за да поддържат връзка, да се информират един друг
за това как са, как е здравето им и да се подкрепят при
необходимост.

Увод

Въздействие

Планиране

Семейна
грижа

Алтерна
тивна
грижа
Деца на
улицата
Младежи,
напускащи
грижа
Други
източници
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Начало

ДРУГИ ИЗТОЧНИЦИ

Увод

Better Care Network (BCN): Resource Center on COVID-19 and Children’s Care https://bettercarenetwork.org/library/particular-threatsto-childrens-care-and-protection/resource-center-on-covid-19-and-childrens-care

Въздействие

The Alliance for Child Protection in Humanitarian Action:
https://alliancecpha.org/en/COVD19

Планиране

UNICEF:
https://www.unicef.org/coronavirus/covid-19

Семейна
грижа

International Disability Alliance (IDA):
http://www.internationaldisabilityalliance.org/content/covid-19-and-disability-movement

Алтернативна
грижа

Early Childhood Development Action Network (ECDAN):
https://www.ecdan.org/

Деца на
улицата
Младежи
напускащи
грижа

COVID-19 Parenting:
https://www.covid19parenting.com/
Inter-agency Network for Education in Emergencies (INEE):
https://inee.org/collections/coronavirus-covid-19

Други
източници

Global Social Service Worker Alliance (GSSWA):
http://socialserviceworkforce.org/resources/blog/social-service-workers-mitigating-impact-covid-19
International Organization for Migration (IOM):
https://www.iom.int/covid19
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