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вУИ Възпитателно училище – интернат

даЗд Държавна агенция за закрила на детето

ЕпГ Екип по приемна грижа

ЗБппМН Закон за борба срещу противообществените прояви  
на малолетните и непълнолетните

КсУдс Комплекс за социални услуги за деца и семейства

Мвр Министерство на вътрешните работи

МоН Министерство на образованието

НМд Национална мрежа за децата

Нпо неправителствена организация

оЗд Отдел Закрила на детето

рЕЛКК Районна експертна лекарска консултативна комисия

рУо Регионално управление по образованието

спИ Социално-педагогически интернат

тЕЛК Трудово-експертизна лекарска комисия

УНИцЕф Детски фонд към ООН

цоп Център за обществена подкрепа

цНст Център за настаняване от семеен тип

спИсъК На ИЗпоЛЗваНИтЕ 
съКращЕНИя
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В четири от шестте години, през 
които ние от Национална мрежа 
за децата издаваме „Бележник: Ка-
къв е средният успех на държава-
та в грижата за децата?“, полагаме 
целенасочени усилия докладът не 
само да проследява напредъка на 
държавните институции по анга-
жиментите, отнасящи се до децата 
у нас, но и да потърсим мнението 
на самите деца за това как те пре-
живяват изпълнението – или неиз-
пълнението – на тези ангажименти. 
Вярваме, че за да бъдат гаранти-
рани правата на децата – което е 
най-големият ангажимент на на-
шата държава, – трябва наистина 
да положим усилия да разберем в 
какви ситуации живеят различните 
деца, млади хора и техните семей-
ства от самите тях; да говорим по-
вече с професионалистите, пряко 
ангажирани с техния живот и раз-
витие, и да ги питаме как те виждат 
проблемите и решенията; целена-
сочено да търсим възможности 
да бъде чут гласът на тези, които 
иначе чуваме най-рядко; и най-ве-
че, действително да се постараем 
да видим, че всяко действие или 
бездействие на отговорните въз-
растни и институции има директно 
отражение върху животите и пре-
живяванията на децата.

През 2017 година с помощта на 
почти 30 организации за първи 
път успяхме да съберем мнения, 
споделени от почти 900 деца, мла-
ди хора, родители и професиона-
листи, работещи с деца от цялата 

страна. Попитахме ги как те виждат 
изпълнението (или неизпълнение-
то) на ангажиментите, които държа-
вата е поела към тях и обобщихме 
резултатите в това издание. Както 
се оказа, дори и най-абстрактно 
формулираният стратегически ан-
гажимент на държавата има своите 
конкретни измерения и значение 
във всекидневния живот на хората, 
и всички те имат свои виждания за 
проблемите и възможните реше-
ния. Смятаме, че тази перспектива 
на децата, младите хора и семей-
ствата в България е изключително 
важна, за да можем, планирайки 
политики, насочени към тях, да сме 
сигурни, че поставените на хартия 
цели означават промяна към по-
добро за всяко едно дете в неговия 
ежедневен живот. 

Бихме искали да благодарим на 
всички родители и професио-
налисти, които споделиха свое-
то мнение. Най-горещи благо-
дарности обаче изказваме към 
децата, които дадоха мнение, 
участваха активно и споделиха 
понякога много лични и болез-
нени неща. Надяваме се, че това 
участие и споделяне ще намери 
своя смисъл в по-доброто изпъл-
нение на ангажиментите и, в край-
на сметка, по-добрата грижа на 
държавата за децата у нас. 

Приятно четене!

въвЕдЕНИЕ
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Национална мрежа за децата благодари на всички, които допринесоха за 
изготвянето на доклада. Бихме искали да изкажем специални благодар-
ности на организациите, които направиха възможно участието и съби-
рането на мнението на всички деца, родители и професионалисти, за да 
бъде това издание възможно. 

•   Фондация „Агапедия-България“
•   ЦМЕДТ „Амалипе“
•   Асоциация Родители
•   Сдружение „Бъдеще за децата“ – 

Казанлък
•   Сдружение „Българско-румънски 

трансграничен институт по ме-
диация“ – Русе

•   Сдружение „Василица“ – Варна
•   Гражданска инициатива „За по-

добри детски площадки“
•   Асоциация „Деметра“ – Бургас
•   Сдружение „Деца и семейства“ – 

Хасково
•   Сдружение „Знание“ – Ловеч
•   Сдружение „Инициатива за раз-

витие-Кърджали решава“ – Кър-
джали

•   Институт за социални дейности 
и практики и техния КСУДС в гр. 
Видин, както и Зона ЗаКрила в гр. 
Монтана

•   Фондация „Карин дом“ – Варна
•   Клуб на НСО – Търговище
•   Фондация „Конкордия-България“

•   Сдружение „Младежка толерант-
ност“ – Горна Оряховица

•   Национална асоциация на ре-
сурсните учители – Враца

•   Сдружение „Областен ромски 
съюз“ – Бургас

•   Сдружение „Организация Дром“ 
– Видин 

•   Българска асоциация „Осинове-
ни и осиновители“

•   Фондация „П.У.Л.С.“ – Перник
•   Сдружение „Първи юни“ – Бяла 

Слатина
•   Фондация „Социални практики в 

общността“ – Панагюрище
•   Съвет на жените-бежанки в Бъл-

гария
•   Сдружение „Съучастие“ – Варна
•   Сдружение „Цветно бъдеще“ – 

Варна
•   Център за приобщаващо образо-

вание
•   Училищно настоятелство при ОУ 

„Христо Ботев“- с. Търнава
•   СПСД „ФИЦЕ-България“

Признателни сме също на регионалните координатори на Национал-
на мрежа за децата както за техните усилия за организирането и про-
веждането на фокус групи, така и за подкрепата на участието на всички 
включили се! 

БЛаГодарНостИ
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„Бележник 2017: Как децата, ро-
дителите и професионалистите 
оценяват държавата?“ допълва 
големия „Бележник 2017: Какъв 
е средният успех на държавата в 
грижата за децата“, който за шеста 
поредна година оценява изпълне-
нието на държавните институции 
по собствените им ангажименти 
към децата у нас. В усилието да 
даде гледната точка на децата, 
родителите и професионалисти-
те той обобщава резултатите от 
проучване, проведено в периода 
декември 2016 – февруари 2017 
г. Проучването е проведено чрез 
общо 52 фокус групи, в които учас-
тие са взели 518 души и онлайн 
анкета с участието на 352 души. 
Фокус групите и участниците в ан-
кетата следват структурата на го-
лемия „Бележник“ като разглеждат 
избраните в него ангажименти на 
държавата от гледна точка на тях-
ното изпълнение, поставят оценка 
и дават препоръки за подобрение. 

Всеки един от ангажиментите е 
преформулиран от оригиналния 
си вид на по-достъпен и разбира-
ем език, особено заради участието 
на деца и млади хора, но ако чита-
телите желаят да се осведомят как-
во точно гласи всеки един от тях и 
в кой държавен документ могат да 
бъдат открити, списък с оригинал-
ната формулировка е приложен в 
края на изданието.

Бяха разработени насоки за про-
веждането на фокус групите и 

формулирани въпроси в анкета-
та, които да са ориентирани през 
гледната точка на личните прежи-
вявания и субективна преценка на 
участниците в техния ежедневен 
живот и досег с не/изпълнението 
на съответния ангажимент. Как-
то и големият Бележник, този до-
клад също включва 5 области и 14 
подобласти, но разгледаните тук 
ангажименти са с три по-малко по-
ради твърде специфичния им или 
деликатен характер.

В насоките за фокус групите са 
включени и насоки за оценяване, 
сходни с тези, описани в основния 
Бележник. В рамките на анкетата 
всеки един от ангажиментите е 
разгледан през формулирани един 
или два въпроса, като оценките 
съответно описват ситуации на не/
изпълнение на ангажиментите.

В представянето на ангажиментите 
обективното описание на ситуа- 
цията в съответната сфера и резул-
татите от проучването, информа-
цията е организирана по следния 
начин: 

•   „Какво се случва?“ включва син-
тезираните ключови данни и ана-
лизи на експертите от основното 
издание на Бележник 2017, за да 
дадем контекст на проблемите, 
по отношение на които са изра-
зяваните мнения на участниците.

•   „Кого попитахме?“ дава инфор-
мация за профила на децата и 

МЕтодоЛоГИчЕсКИ БЕЛЕЖКИ
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възрастните, участвали в обсъж-
дането на ангажимента. 

•   Оценката на всеки ангажимент 
е средно аритметично от оцен-
ките, поставяни и от децата, и от 
възрастните както във фокус гру-
пите, така и в анкетата.

•   „Какво мислят децата?“ и 
„Какво мислят възрастните?“ 
включва мненията на децата и 
възрастните за настоящата ситу-
ация, в която живеят и техните 
преживявания.

•   „Какво трябва да се промени?“ 
сме обобщили основните препо-
ръки на децата и възрастните за 
подобряването на изпълнението 
на ангажиментите. 

Изследването е проведено в съ-
ответствие с Политиката и про-
цедурите за закрила на децата 
и вътрешния Регламент за про-
веждане на дейности по детско и 
младежко участие на Национална 
мрежа за децата, т.е. почива на 
международно утвърдени прин-
ципи и стандарти.

МЕтодоЛоГИчЕсКИ БЕЛЕЖКИ
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оБщИ прИНцИпИ На КооНпд 3.32
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Детска бедност 2.54

Сигурна и здравословна среда 3.19

сЕМЕЙНа срЕда И аЛтЕрНатИвНИ ГрИЖИ 3.78

Семейна среда 3.63

Деинституционализация 4.19

Осиновяване и приемна грижа 3.52

ЗдравЕопаЗваНЕ 3.18

Болнична и доболнична помощ 3.44

Психично здраве 2.93

оБраЗоваНИЕ 3.34

Образование и грижи в ранна детска възраст 3.27

Училищно образование 3.28

Приобщаващо образование 3.49

правосъдИЕ 3.57

Правосъдие, съобразено с интересите на детето 3.54

Пренебрегване и злоупотреба с деца 3.61

ГодИШЕН УспЕХ 3.41

КаКвИ оцЕНКИ поставИХа дЕцата, 
родИтЕЛИтЕ И профЕсИоНаЛИстИтЕ?
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Разговаряхме с деца и млади хора на 
възраст от 8 до 24 години, живеещи или 
имали опит в резидентна грижа. За тях 

е била трудна внезапната раздяла и 
невъзможността да кажеш дори „чао“ 
на родителите, приятелите и всичко, 

което ти е било познато до момента, но 
вярват, че един ден ще се върнат при 
семействата си, и съветват държавата 

да работи за това.

Една четвърт от анкетираните смятат, 
че "децата, настанени в семейна или 
близка до семейната среда живеят 

поне малко по-добре, отколкото преди 
в старите институции".

Разговаряхме с деца, живеещи в 
бедност. Те смятат, че трябва за тях да 

се отделят повече пари и да им се 
помогне с ученически пособия, дрехи, 
обувки. Казват също, че трябва да има 

повече възможности за работа за 
родителите и да се увеличат 

възнагражденията на хората за 
полагания от тях труд.

Половината анкетирани смятат, че 
броят на децата, живеещи в бедност, се 

увеличава, вместо да намалява, 
какъвто ангажимент е поела 
държавата. Смятат също и че 

държавата помага на родителите, но не 
достатъчно и не на всички.

Децата, разделени от родните си семейства и живеещи
във формална грижа, са почти 13 000.

Въпреки че голяма част от тях вече живеят в семейна
или близка до семейната среда,

вместо в големи институции, за последните седем
години общият им брой се е понижил много малко.

в семейства
или семейна среда91%

живеят
в институции

9%

ÑÅÌÅÉÍÀ ÑÐÅÄÀ

в България живеят в материални лишения. За сравнение 
в Европейския съюз (28) тези деца са 1 от 10.

Една четвърт от анкетираните смятат, че 
"твърде малко деца с психични 

разстройства получават специализирана 
грижа и подкрепа, и че тя не е добра".

1 X 50 000
У нас има 7 кабинета за детско-юношеска психиатрия и 

само 26 квалифицирани детски психиатри. На всеки 
детски психиатър се падат ~50 000 деца и юноши 
(0-19).* България e на последно място в Европа по 

специалисти и услуги в тази област. * Данни на НСИ за 2016: население на възраст 0-19

ÇÄÐÀÂÅÎÏÀÇÂÀÍÅÎÁÙÈ ÏÐÈÍÖÈÏÈ
ÇÀ ÏÐÀÂÀÒÀ ÍÀ 

ÄÅÒÅÒÎ

ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ
Разговаряхме с различни деца, за които 

отпадането от училище е познат проблем. 
Много от тях смятат, че "често причината 
да не се посещава училище не е просто 

нежелание на детето или неговите 
родители, а може да бъде липсата на 

учебници, подходящи дрехи и обувки или 
на пари за джобни". Фактор за отпадането 

смятат, че може да бъде и 
дискриминацията към етноса и 

социалното им положение.

Две трети от анкетираните са на мнение, 
че "не се прави достатъчно, за да се 
подкрепят децата да не отпадат от 

училище".

Всеки 7-и ученик между 15 и 18 години не е в 
училище

ÏÐÀÂÎÑÚÄÈÅ

=10 690 лв.

Разговаряхме с деца, настанени в СПИ. На 
много от тях им е обяснено, че "трябва да 

бъдат настанени там, защото така ще имат 
храна и ще ходят на училище".

Една трета от анкетираните смятат, че, когато 
едно дете наруши закона, част от 

отговорните възрастни разбират, че то има 
нужда от помощ, а не от наказание, но 

"съществуващите правила пречат проблемът 
да се разреши по най-добрия начин".

213 деца са настанени във възпитателни 
училища-интернати и социално-педагогически 

интернати. Това са места с особено лоши условия 
за живот, но и с най-висока годишна издръжка на дете, 

настанено в институция или резидентна услуга.

4 от 10 ДЕЦА

Дизайн на инфографиката  
i



9

Разговаряхме с деца и млади хора на 
възраст от 8 до 24 години, живеещи или 
имали опит в резидентна грижа. За тях 

е била трудна внезапната раздяла и 
невъзможността да кажеш дори „чао“ 
на родителите, приятелите и всичко, 

което ти е било познато до момента, но 
вярват, че един ден ще се върнат при 
семействата си, и съветват държавата 

да работи за това.

Една четвърт от анкетираните смятат, 
че "децата, настанени в семейна или 
близка до семейната среда живеят 

поне малко по-добре, отколкото преди 
в старите институции".

Разговаряхме с деца, живеещи в 
бедност. Те смятат, че трябва за тях да 

се отделят повече пари и да им се 
помогне с ученически пособия, дрехи, 
обувки. Казват също, че трябва да има 

повече възможности за работа за 
родителите и да се увеличат 

възнагражденията на хората за 
полагания от тях труд.

Половината анкетирани смятат, че 
броят на децата, живеещи в бедност, се 

увеличава, вместо да намалява, 
какъвто ангажимент е поела 
държавата. Смятат също и че 

държавата помага на родителите, но не 
достатъчно и не на всички.

Децата, разделени от родните си семейства и живеещи
във формална грижа, са почти 13 000.

Въпреки че голяма част от тях вече живеят в семейна
или близка до семейната среда,

вместо в големи институции, за последните седем
години общият им брой се е понижил много малко.

в семейства
или семейна среда91%

живеят
в институции

9%

ÑÅÌÅÉÍÀ ÑÐÅÄÀ

в България живеят в материални лишения. За сравнение 
в Европейския съюз (28) тези деца са 1 от 10.

Една четвърт от анкетираните смятат, че 
"твърде малко деца с психични 

разстройства получават специализирана 
грижа и подкрепа, и че тя не е добра".

1 X 50 000
У нас има 7 кабинета за детско-юношеска психиатрия и 

само 26 квалифицирани детски психиатри. На всеки 
детски психиатър се падат ~50 000 деца и юноши 
(0-19).* България e на последно място в Европа по 

специалисти и услуги в тази област. * Данни на НСИ за 2016: население на възраст 0-19

ÇÄÐÀÂÅÎÏÀÇÂÀÍÅÎÁÙÈ ÏÐÈÍÖÈÏÈ
ÇÀ ÏÐÀÂÀÒÀ ÍÀ 

ÄÅÒÅÒÎ

ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ
Разговаряхме с различни деца, за които 

отпадането от училище е познат проблем. 
Много от тях смятат, че "често причината 
да не се посещава училище не е просто 

нежелание на детето или неговите 
родители, а може да бъде липсата на 

учебници, подходящи дрехи и обувки или 
на пари за джобни". Фактор за отпадането 

смятат, че може да бъде и 
дискриминацията към етноса и 

социалното им положение.

Две трети от анкетираните са на мнение, 
че "не се прави достатъчно, за да се 
подкрепят децата да не отпадат от 

училище".

Всеки 7-и ученик между 15 и 18 години не е в 
училище

ÏÐÀÂÎÑÚÄÈÅ

=10 690 лв.

Разговаряхме с деца, настанени в СПИ. На 
много от тях им е обяснено, че "трябва да 

бъдат настанени там, защото така ще имат 
храна и ще ходят на училище".

Една трета от анкетираните смятат, че, когато 
едно дете наруши закона, част от 

отговорните възрастни разбират, че то има 
нужда от помощ, а не от наказание, но 

"съществуващите правила пречат проблемът 
да се разреши по най-добрия начин".

213 деца са настанени във възпитателни 
училища-интернати и социално-педагогически 

интернати. Това са места с особено лоши условия 
за живот, но и с най-висока годишна издръжка на дете, 

настанено в институция или резидентна услуга.

4 от 10 ДЕЦА
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1.
оБщИ прИНцИпИ 
по КоНвЕНцИята 

На ооН За правата  
На дЕтЕто
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ангажимент 1

чрез нов закон социалните услуги да станат по-
добри, като отговарят по-бързо и по-адекватно 
на всички специфични нужди на децата от 
различни ситуации чрез подкрепата на всички 
необходими специалисти и институции.

КаКво сЕ сЛУчва?

Различните социални услуги за деца и семейства продължават да бъдат 
разпокъсани между различни институции. Липсва споделено разбиране 
какво означава „интегрирана социална услуга“, защо е необходимо тя да 
бъде такава и как се постига. Без такъв закон се стига и до често премест-
ване на деца и младежи на принципа „където има място“, както понякога и 
съжителство на деца и възрастни.

КоГо попИтаХМЕ? 

Професионалисти, приемни роди-
тели, родители на деца и младежи 

с увреждания, деца от 13 до 18 го-
дини. 

КаКво МИсЛят дЕцата?  

Децата, взели участие, ползват или 
познават хора, които имат нужда 
от дадена социална услуга. Смя-
тат, че хората, които се нуждаят 
от помощ, трябва да могат да по-
лучават организирана подкрепа, а 
социалните услуги са важен начин 

за оказването на тази подкрепа. 
Също така споделят, че достъпът 
до социални услуги не е много  
лесен и липсва информация за 
това на кого могат да помогнат  
и къде се намират социалните ус-
луги.

1.1
недиСКриминация

оценка: 3.50
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КаКво МИсЛят въЗрастНИтЕ – родИтЕЛИ, прИЕМНИ 
родИтЕЛИ, псИХоЛоЗИ, соцИаЛНИ раБотНИцИ?

Възрастните смятат, че несъмнено 
и към момента има социални услу-
ги, в които може да бъде получена 
ефективна и навременна помощ и 
подкрепа. В същото време осно-
вен проблем е, че липсва комуни-
кация между различните институ-
ции, от които зависи подкрепата. 
Хората, които имат нужда от нея, 
често пъти нямат информация за 
съществуването и работата на ус-
лугите. 

Друг проблем е, че самите профе-
сионалисти, работещи в услугите, 
често пъти нямат „човешко“ отно-
шение и не предоставят достатъч-
но информация на хората, обърна-
ли се към тях. Освен подкрепата, 
получавана през социална услуга, 
коментират и подпомагането, кое-
то често пъти не отпуска средства 
за най-необходимото и търси най-
евтиния вариант, дори той реално 
да не е от помощ.

КаКво тряБва да сЕ проМЕНИ? 

  Ключовата цел, към която тряб-
ва всички да се стремят, е всички 
професионалисти, които работят с 
деца, да си разбират от работата и 
да имат отношение, когато работят 
по проблемите на децата, без из-
лишна бюрокрация. 

  Хората, които работят с деца, да 
познават добре социалните услуги 
и да умеят да разпознават, когато 
някое дете има нужда от такава 
така, че да го насочат към помощ, а 
не да го наказват. 

  Нужно е да има повече инфор-
мация за социалните услуги, както 
за хората, които имат нужда от тях, 
така и за тези, които нямат, но могат 
да насочат или помогнат на други.
 

  Различните институции трябва 
да започнат да работят заедно, а 
самите услуги – да бъдат качестве-
но и финансово обезпечени така, 
че да могат да помагат по най-до-
брия възможен начин. 

„социалните услуги са недостъпни за деца и млади 
хора – не разпознават в тях институция, която се 
грижи за техните права. Не разпознават в никоя 
институция човек или каквото и да било, които да ги 
информират за техните права”

„родителите разчитат на Google за всякаква 
информация“

1. оБщИ прИНцИпИ по КоНвЕНцИята На ооН За правата На дЕтЕто
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ангажимент 2

да се работи за цялостното благосъстояние 
на децата, бежанци, дошли в България без 
възрастни придружители и да не се допускат 
насилие и злоупотреби срещу тях.

КаКво сЕ сЛУчва?

През 2016 г. в България има 2457 непридружени деца, от които 424 са 
малолетни. От тях само 19 са настанени в социална услуга. Често деца 
изчезват преди да получат решение за международна закрила, а причи-
ните за това рядко са известни. Те не биват третирани като деца в риск, 
а като чужденци, въпреки всички международни разпоредби, касаещи 
децата.

Само 49 деца бежанци са ходили на училище през миналата учебна го-
дина. За малолетните непридружитени деца на практика може да се смя-
та, че изобщо не са обхванати от образователната система.

КоГо попИтаХМЕ? 

Деца от 13 до 16 годишна възраст, непридружени бежанци или мигранти. 

КаКво МИсЛят дЕцата?  

По-голямата част от децата, взе-
ли участие в проучването, ня-
мат настойник. Споделят, че при 
влизането в страната в първата 
държавна институция, в която 
са били настанени, са получили 
медицинско обслужване, което 
им е помогнало. Също така каз-
ват, че са получили информация 
към кого могат да се обърнат за 
съдействие, както и за възмож-

ностите за продължаване на тях-
ното образование в България, но 
единици са получили юридическа 
консултация какви стъпки трябва 
да предприемат. Част от тях участ-
ват в занимания, организирани от 
неправителствени организации в 
приемателния център. Споделят, 
че са били обект на отрицателно 
отношение от „българите“ по вре-
ме на престоя си. 

оценка: 3.36

1.1. НЕдИсКрИМИНацИя
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КаКво тряБва да сЕ проМЕНИ? 

  На децата да бъдат осигурени 
основни продукти от първа не-
обходимост като сапун, шампоан, 
чаршаф, одеало, както и условия, 
където да могат да си перат дре-
хите.

  Взелите отношение през анкета-
та споделят, че е необходимо да се 
осъзнае, че децата, бежанци имат 
същите права като всички деца по 
света. Според тях, необходимо е да 
се въведат „семейни принципи“ в 
грижата за тези от тях, които нямат 
родители. 

Малко е информацията и мненията, които успяхме да 
съберем, що се отнася до ситуацията на непридружените 
деца бежанци у нас. Голямо впечатление обаче прави 
контрастът между изказванията на децата, че са получили 
медицинско обслужване с добро качество, достъп до 
информация и др. и основните препоръки, които се отнасят 
до осигуряването на неща от първа необходимост – сапун, 
шампоан, чаршафи, одеало и условия за изпирането на 
дрехите. 

КоМЕНтар

1. оБщИ прИНцИпИ по КоНвЕНцИята На ооН За правата На дЕтЕто
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ангажимент 1

да се създадат начини децата в България да 
могат да изразяват мнението си за политиките, 
които се правят за тях, и това мнение да бъде 
взимано предвид.

КаКво сЕ сЛУчва?

Държавата последователно разработва все по-добри начини децата да 
бъдат представлявани при взимането на решения за тях на общинско, 
областно и национално ниво. Това обаче продължава да се случва без 
да има конкретни работещи начини достатъчно на брой деца да изразя-
ват мнението си за политиките и практиките, насочени към тях. Децата 
от уязвими ситуации продължават да бъдат най-слабо представени, а 
гласът им – най-малко чут.

КоГо попИтаХМЕ? 

Ученици от горен курс, млади хора, 
членове на Ученически съвет, деца 

от доброволчески клубове – 14-18 
години. 

КаКво МИсЛят дЕцата?  

След първоначалната несигурност, 
че имат компетентността да поста-
вят оценки и учудване, че някой 
се интересува от мнението им, де-
цата се включват активно по те-
мата. Смятат, че често пъти децата 
и младите хора се сблъскват с не-
възможност да бъдат изслушани, а 

тяхното мнение и идеи не се взима 
предвид или се омаловажава. Спо-
делят също така, че изпитват неси-
гурност при споделяне за проблем, 
който имат. Липсва им достатъчно 
информация за гражданския сек-
тор, гражданско образование и не-
формални начини на учене. 

1.2
детСКО учаСтие 

оценка: 3.60
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Най-често даваните примери за 
участие са от училище, и по-специ-
ално ученическите съвети. Според 
повечето участници те не функ-
ционират добре, като често пъти 
усещането е, че самите училища 
не са мотивирани да подкрепят 
и развиват съветите. Учениците, 
които не са част от тях, са ограни-
чени или въобще не участват във 
взимането на решения – често 
пъти участието им се ограничава 
с попълване на анкета или отпра-
вяне на предложения веднъж го-
дишно. Участието в ученическите 
съвети зависи от отношението на 
директора – няма ясни критерии 
за избор на представители, а е 
основано по-скоро на симпатии. 
Решенията, които ученическите 
съвети взимат обаче са валидни за 
всички ученици, независимо дали 
те са съгласни с тях или не, и въ-
преки че в голяма част от случаите 

изобщо не са питани. Често пъти в 
рамките на съветите се обсъждат 
незначителни въпроси. Педагоги-
ческите съветници могат да пра-
вят много, но е разочароващо, че 
повечето изпълняват дейността 
си само формално. 

Според мненията от анкетата, има 
нужда от създаване на възмож-
ности за участие, особено за де-
цата, които живеят в институция 
и имат по-малко възможности да 
взимат решения за собствения си 
живот – да могат да самооргани-
зират живота си така, че да са мак-
симално подготвени и адекватни 
да излязат от системата. Когато се 
решава съдбата на деца, които не 
могат да живеят със семейството 
си или трябва да се върнат при 
семейството си, да се провежда 
разговор с тях и да се има предвид 
мнението им. 

КаКво тряБва да сЕ проМЕНИ? 

  Правата на децата да станат 
част от обучителни или образова-
телни програми. Да се организират 
обучения „Малки учат големи“, в 
които големите – възрастните – да 
се научат как да правят възможно 
и как вземат предвид мнението на 
децата. 

  Когато се споделя мнение в 
някаква организация или институ- 
ция – например, в училище – да е 
ясно към кого може да се обърне 
всеки, който иска да сподели и от 
друга страна, по какъв начин мне-
нието е взето предвид и защо. 

  Създаване на онлайн платфор-
ма на национално, местно и учи-
лищно ниво за предложения и пре-
поръки на млади хора.

  Да има възможности за мнение 
и избор по повече въпроси в учи-
лище – както за всеки отделен чо-
век, така и за училищната общност 
като цяло – избор на предметите, 
по които се държи матура или об-
съждане на решения за подобря-
ване на училищната среда. Да се 
въведат регулярни срещи между 
ръководството на училището и 
младите хора. 

1. оБщИ прИНцИпИ по КоНвЕНцИята На ооН За правата На дЕтЕто
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1.2. дЕтсКо УчастИЕ

„ако директорът е против дейностите на 
учениците, нищо няма да се случи“

„да има човек от училището, който да се занимава 
само с това. Например психолозите и без това са 
за половин ден, така могат да им вдигнат парите и 
да са заети по цял ден“

„Искаме да има ясно кой, кога и как може да 
участва и кога вече не участва“

„представителите на съветите от класовете трябва 
да питат другите и тогава да казват мнение и да 
решават“

„Искаме да има човек – възрастен, който да може 
да питаме“

  Представителите в ученическия 
съвет да трябва да бъдат избирани 
по ясни критерии и с ясни правила 
и отговорности при участие. Тряб-
ва да има и въвличане на ученици-
те, които не са част от ученическия 
съвет не само в общи решения, но 
и в общи дейности. 

  В училище да има ясно опреде-
лен човек, към когото учениците 
могат да се отнесат за споделяне на 
мнение и от който могат да получат 
повече информация по въпроси, 
които ги вълнуват. Неговата роля да 
бъде и да се ангажира и да подпо-
мага организирането на децата, да 
дава идеи за реализирането на кои-
то да се ангажират повече деца и т.н.
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ангажимент 1

Намаляване броя на децата, живеещи в бедност.

КаКво сЕ сЛУчва?

Приблизително всяко трето дете в България живее в материални лише-
ния, а за всяко четвърто има опасност да живее в бедност и социално из-
ключване. Също, всяко четвърто дете живее в лоши битови условия, най-
често в небезопасни и нехигиенични домове. Две от всеки пет деца нямат 
къде да учат и да си пишат домашното и нямат средства за книги, освен за 
учебници. 

КоГо попИтаХМЕ? 

Деца, подкрепяни от услуга „Цен-
тър за работа с деца на улицата“, 

млади хора от 12 до 18 години и 
родители, живеещи в бедност. 

КаКво МИсЛят дЕцата?  

Бедността за децата е разпозна-
ваема като липса на финансови 
средства, къща, храна, да стоиш на 
студено през зимата, но също и да 
нямаш семейство и да боледуваш 
често. Грижата на държавата за де-
цата самите деца разпознават най-
вече през материалната подкре- 
па – детските надбавки от 35 лв. ме-
сечно, които, според голяма част 
от тях, често не получават, тъй като 
отсъстват от училище. 

Причините за бедността децата от-
криват в държавата, семейството 
и липсата на образование. Държа-
вата, защото не оказва достатъчно 
подкрепа на семействата, вклю-
чително материална, но и заради 
нежеланието на управляващите да 
помогнат на живеещите в бедност. 
Вината на семейството се посочва 
най-често не в това, че семейство-
то няма материални възможности 
или родителите са безработни, а 

1.3
детСКа беднОСт

оценка: 2.54
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поради липсата на загриженост от 
тяхна страна към децата, бездейст-
вие или нежелание за промяна на 
положението. Децата също така 
споделят, че бедността се предава 
от поколение на поколение. Липса-
та на образование е основна при-
чина да останеш беден и да зави-
сиш от „социала“.*

Като решение на бедността се сре-
ща мнението, че в чужбина е по- 
добре, има по-добра държавна 
политика за подкрепа на бедните 
деца и семейства.

В същото време обаче, най-често 
децата посочват училището като 
път, който би могъл да изведе хо-
рата от бедността – ако децата хо-
дят на училище, те ще имат хубаво 
образование и съответно, добра 
работа и доходи – и дори право- 
то да имат изисквания към висше- 
стоящите. 

КаКво МИсЛят въЗрастНИтЕ?

Мнението на родителите, участва-
ли в изследването е, че основни-
те причини за живот в бедност са 
собствената им липса на професия 
и образование, но и липсата на 
достатъчно социални програми, 
служби и работни места за ниско- 
квалифицирани хора. 

Често пъти обсъждат образование-
то на децата си – част от тях казват, 
че децата имат проблем да посеща-
ват училище, тъй като нямат пари 
или пък на самите деца не им е ин-
тересно и получават слаби оценки 
и ги е срам от другите деца. 

КаКво тряБва да сЕ проМЕНИ? 

Въпреки че има повече мнения 
относно причините за бедността, 
като цяло има споделено мнение 

за начина за излизане от бедност-
та – образование и добра работа. 

Децата смятат, че:

  трябва да се отделят повече 
пари за децата, живеещи в бедност, 
да им се помогне с ученически по-
собия, дрехи, обувки, които нямат;

  да има повече възможности за 
работа за родителите и да се уве-
личат възнагражденията на хората 
за полагания от тях труд. 

* Имат се предвид социалните помощи.

1.3. дЕтсКа БЕдНост
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Възрастните смятат, че: 

  трябва да има повече работни 
места и за хора без квалификация; 

  трябва да има достатъчна под-
крепа за всяка майка, независимо 
от работния й стаж;

  да се въведе безусловен базов 
доход, който да не пада под опре-
делен минимум, който да позволя-
ва отглеждането на децата;

  да се създаде подкрепяща сре-
да за родителите от гледна точка 
на здравеопазване, образование 
и др., която да им позволи да се 
грижат за децата си по най-добрия 
възможен начин. 

  Повече възможности за социал-
ни услуги в случаи на деца и семей-
ства в нужда.

„родителите имат вина децата да са бедни, както 
и родителите на родителите, това е традиция в 
семейството.“

„да нямаш майка, да нямаш баща, децата да 
работят, да ходиш да крадеш, да те карат да 
просиш – това е бедност.“

„Когато в едно семейство има много деца, те са 
бедни, продават си децата, дават ги в закрилата.“

„За да има по-малко бедни деца, те трябва да ходят 
на училище и да им се помага.“

1. оБщИ прИНцИпИ по КоНвЕНцИята На ооН За правата На дЕтЕто
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ангажимент 1

обезопасяване и модернизиране на детските 
площадки за игра 

оценка: 3.85

КаКво сЕ сЛУчва?

В България има повече от 8600 площадки за игра и почти половината от 
тях не са безопасни за децата. Въпреки това, общините все по-често из-
граждат и обновяват детските площадки, за които са отговорни. 

КоГо попИтаХМЕ? 

Родители на деца от 2 до 12 години. Ученици в горен курс на обучение.  

КаКво МИсЛят МЛадИтЕ Хора? 

Младите хора, коментирали тема-
та, смятат, че за да има безопасни 
и модерни детски площадки за 
игра, липсват най-вече поддръжка 
и контрол за опазването на детски-
те площадки – на много места не са 

оградени и не се поддържат. Дру-
гият проблем, който виждат, е, че 
повечето детски площадки нямат 
специализирани съоръжения за 
достъп на деца с увреждания. 

КаКво МИсЛят родИтЕЛИтЕ? 

Родителите от своя страна смятат, 
че, макар че има доста на брой 
площадки по места, най-голямото 
предизвикателство пред изпълне-
нието на ангажимента е липсата 
на цялостен подход към детските 

площадки, а не само като кризис-
но решаване на проблеми и пре-
дизборна дейност. Също проблем 
са недобре обмислените реше-
ния, неясната отговорност и нека-
чествено свършената дейност. От 

1.4
Сигурна и здравОСлОвна Среда 
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страна на родителите, невинаги 
те самите са достатъчно активни 
да посочват проблеми и да търсят 
решения заедно с местната власт. 
Съществува и вариантът, в който 

общината и гражданите воюват за 
междублокови пространства, не 
споделят обща идея и мисия в това 
направление – и като резултат пуб-
личният ангажимент е нисък. 

КаКво тряБва да сЕ проМЕНИ? 

  Да има цялостна визия за без-
опасната и модерна детска пло-
щадка като провокираща децата 
да играят на нея самостоятелно. 
За тази цел площадката трябва да 
бъде несъмнено чиста, безопасна, 
защитена, но в същото време да 
не ограничава децата да се дви-
жат свободно и да изпробват нови 
неща. 

  Да се гарантира безопасността 
и поддържането на площадките – 
да се премахнат и обновят всички 
опасни детски площадки и да се 
въведе ясен контрол за тяхното 
поддържане и ремонт. 

  Да се разширят площадките със 
съоръжения, подходящи за деца с 
увреждания. 

  Да е ясно кой отговаря с името 
си за състоянието на детските пло-
щадки и места за спорт.

  Да се създадат специализирани 
програми за финансиране само за 
създаване и поддържане на детски 
площадки.

  Да се работи за промяна на на-
гласите на самите деца и родите-
ли за опазване и поддържане и за 
информираност чрез активното 
им включване в планирането на 
детските площадки. Да се включат 
вече съществуващите граждански 
инициативи, ангажирани с темата. 

„Модерността не е толкова важна, колкото 
функционалността.”

1. оБщИ прИНцИпИ по КоНвЕНцИята На ооН За правата На дЕтЕто
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1.4. сИГУрНа И ЗдравосЛовНа срЕда

ангажимент 2

осигуряване на съвременни жилищни условия за 
хора в неравностойно положение в обществото.

оценка: 2.52

КаКво сЕ сЛУчва?

Шест от всеки десет деца в България живеят в пренаселени жилища. Все 
още в страната няма цялостна жилищна политика и закони, които да 
разрешават такива проблеми. Единствената община, която през 2016 г. 
е проявила желание да работи по ангажимента, е Община Благоевград. 

КоГо попИтаХМЕ? 

Родители и млади хора в ситуация на лоши жилищни условия.  

КаКво МИсЛят родИтЕЛИтЕ И МЛадИтЕ Хора? 

Според родителите и младите 
хора, взели участие, налице е про-
блем с достъпа до общински жили-
ща за нуждаещите се от настаня-
ване – липсват както достатъчно 
на брой общински жилища, така 
и ясна общинска жилищна поли-
тика за настаняване на семейства 
без дом. Допълнително, възникват 
затруднения и в регистрацията за 
настаняване на семейства в об-
щински жилища, както и липсва 
контрол на вече настанените, част 
от които ползват общински жили-
ща без да са реално нуждаещи се. 
Втората голяма група проблеми е 
свързана с възможностите за уза-
коняване на незаконни постройки, 
които са дом на семейството от го-

дини. Семействата, които имат до-
ход, имат възможност да узаконят 
къщите си, докато тези, които жи-
веят в крайна бедност, нямат тази 
възможност и са постоянно в риск 
да останат без дом. 

Споменат е и проблемът за нами-
рането на жилище на свободен 
наем от хора, на които е отказано 
такова заради принадлежността 
им към ромската общност. 
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КаКво тряБва да сЕ проМЕНИ? 

  Семействата, които имат труд-
ности с жилищното настаняване, 
да бъдат информирани за начи-
ните, по които могат да получат 
помощ и подкрепа от държавата и 
общината. 

  Да се въведат ясни критерии за 
настаняване и ползване на общин-
ско жилище.

  Да се осигурят достатъчно на 
брой социални/ общински жилища 
и жилища с нисък, достъпен наем.

  Да се създадат механизми за 
узаконяване на къщи за семейства, 
които имат такива, но не могат да 
си позволят таксите. 

„да има критерии за настаняване, а не да 
настаняват свои познати.“

„аз съм самотна майка с две деца, които са с 
тЕЛК. регистрирана съм за общинско жилище, но 
две години чакам, живея при баба си в две стаи, 
нямаме ток и вода.”

„Искахме да живеем на квартира в града и се 
обадихме по телефона, но като ни видяха, че сме 
роми, не ни дадоха квартирата.”

1. оБщИ прИНцИпИ по КоНвЕНцИята На ооН За правата На дЕтЕто
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2.
сЕМЕЙНа срЕда 

И аЛтЕрНатИвНИ 
 ГрИЖИ 
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ангажимент 1

развиване на уменията на социалните работници 
така, че да подкрепят родителите при риск те да 
изоставят децата си.

оценка: 3.63

КаКво сЕ сЛУчва?

През изминалите години повече от 200 социални работници са преми-
нали през обучения, включително за подкрепа на родителите при риск 
от изоставяне на детето. Не е ясно обаче какви са критериите за качест-
во, според които социалните работници оказват тази подкрепа. През  
2016 г. 855 души работят в Отделите за закрила на детето, но едва 11 от 
тях са психолози.

КоГо попИтаХМЕ? 

Социални работници и психолози. 

КаКво МИсЛят профЕсИоНаЛИстИтЕ, раБотЕщИ с дЕца? 

Работещите всеки ден със семей-
ства, които са в риск да изоставят 
детето си, споделят, че е много ва-
жно да се имат предвид най-чести-
те причини за решението на едно 
семейство да изостави детето си. 
На първо място, това са липсата на 
пари или тежки увреждания на де-
тето; понякога е преценка на роди-
телите, че не могат да се грижат за 
него – поради липса на подкрепа 

от разширения семеен кръг, липса 
на партньор и др. Често пъти деца 
се изоставят след ранно раждане. 
Повечето от причините са валид-
ни, тъй като липсва достатъчно 
информация за различните услу-
ги и начини за подкрепа, тъй като 
често живеещите в бедност са с ни-
ско образование, не са добре ин-
формирани и нямат добре развити 
умения да търсят информация. 

2.1
Семейна Среда 
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Сред големите предизвикателства 
на своята работа социалните ра-
ботници и психолозите споделят, 
че липсват достатъчно специали-

сти, които да могат да окажат не-
обходимата подкрепа и най-вече 
екипната работа на всички инсти-
туции заедно със семейството. 

КаКво тряБва да сЕ проМЕНИ? 

  Оказване на навременна по-
мощ – още преди раждането или 
на ниво родилен дом.

  Да има достатъчно на брой обу-
чени и квалифицирани специа-
листи, които да подкрепят семей-
ствата, които са в риск да изоставят 
децата си – емоционално, съчетано 
и с материална подкрепа, когато 
това е необходимо. 

  Информиране за различните 
възможности и подкрепа при раз-
глеждането им. 

  Познаване на различните въз-
можности и услуги, така че да се 
насочи семейството към най-под-
ходящите.

  Планирана и системна работа  
за подкрепа на родителите за до-
брата грижа за децата.

  Ако се налага престой на детето 
извън семейството, той да е мини-
мален.

  Обучения за болничен персо-
нал, особено за превенция на изо-
ставянето.

2.1. сЕМЕЙНа срЕда
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ангажимент 1

обновяване на държавния план за извеждане на 
деца в уязвима ситуация от старите институции

оценка: 4.19

КаКво сЕ сЛУчва?

Броят на децата, живеещи в институции, сериозно е намалял – 91% от 
децата, разделени от родните си семейства, се отглеждат в семейна или 
близка до семейната среда. Това обаче не е достатъчно, защото броят им 
остава почти непроменен.

КоГо попИтаХМЕ? 

Деца и млади хора на възраст от 8 до 24 години, живеещи или имали опит 
в резидентна грижа. 

КаКво МИсЛят дЕцата? 

Две са основните причини, поради 
които според децата си изведен от 
семейството си и настанен в някак-
ва форма на грижа. От една страна, 
несъмнено, това е ролята на ро-
дителите, които не са могли да се 
справят – липса на условия за жи-
вот и финансови средства, ниско 
образование на родителите, взаи-
моотношения в семейството – кон-
фликт между детето и родителите, 
агресия към детето; незаинтересо-
ваност или незнание как да се гри-

жат за детето. Основен проблем, 
който посочват децата, е неразби-
рането от страна на родителите, че 
има проблем и това, че не са заин-
тересовани от собствените си деца, 
особено ако родителите са млади и 
също са живели в дом.

От друга страна, според децата е 
много важно и отношението на 
държавата и институциите. Пове-
чето смятат, че те са тези, които 
биха могли да окажат подкрепа на 

2.2
деинСтитуциОнализация
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семейството, когато му е трудно, 
за да не изостави детето си. Пове-
чето деца разпознават липсата на 
подкрепа като една от основни-
те причини родителите да вземат 
решение за оставяне на детето, и 
според тях държавата може да на-
прави много повече, за да изпълни 
ангажимента си. Според тях е нуж-
но да има социални работници, 
психолози, терапевти и др., които 
да работят с родителите, да раз-
говарят с тях и да разберат къде е 
проблемът, когато проблемите са 
все още малки. С голямо значение 
е и помощта за това поне един от 
родителите да си намери работа. 
Отчитат и материалната помощ, 
която може да е много важна за 
някои семейства – дърва, храна, 
дрехи, санитарни принадлежнос-
ти за бебето. Ролята на социалните 
служби трябва да е повече да по-
магат на родителите, а не само да 
ги обвиняват.

Повечето деца казват, че там, къ-
дето са в момента, се чувстват си-
гурни, обгрижвани и уважавани, 
но вярват, че един ден ще се вър-
нат при семействата си, и съветват 
държавата да работи за това. 

Децата споделят, че повечето от 
тях не са получили много инфор-
мация, когато са били изведени от 
семейството си. При всички това е 
било внезапно и много стресово, 
а информацията, която им е даде-
на, е подвеждаща, непълна или 
невярна. Трудна е била внезапна-
та раздяла и невъзможността да 
кажеш дори „чао“ на родителите, 
приятелите и всичко, което ти е 

било познато до момента. Част от 
децата споделят, че не са се чувст-
вали добре на новото място, били 
са малтретирани от по-големите 
деца в дома. Определят домове-
те като най-лошата алтернатива и 
споделиха лични преживявания 
от престоя си в дом. Изпитвали са 
несигурност, глад и страх от отно-
шението на децата и персонала 
в дома. Адаптацията на всички е 
била трудна, всичко е ново и не-
познато, не са усетили подкрепа.  
Липсата на информация за родите-
лите им и какво става с тях също е 
било стресиращо за всички.

Според децата е важно на детето 
да му се каже всичко, така, че да 
разбере то какво се случва, защо и 
какво предстои.

2.2. дЕИНстИтУцИоНаЛИЗацИя
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КаКво тряБва да сЕ проМЕНИ? 

Децата смятат, че трябва:

  Всяко дете да расте в семей-
ство.

  Да се помага и да се подкрепят 
семействата, които обмислят да 
изоставят детето си – с материал-
на помощ, с намиране на работа, с 
научаване как да се грижат за де-
тето си.

  Да има възможност, ако дете-
то не живее със семейството си, 
за него да се погрижат роднини – 
„леля, чичо“. 

  Да имаш възможност, ако си на-
станен в грижа, да виждаш близки-
те си.  

  Да имаш възможност да виж-
даш как живее едно семейство, за 
да можеш да знаеш как самият ти 
един ден да създадеш семейство. 

  Ако се наложи да не живееш със 
собственото си семейство, да зна-
еш къде отиваш и какво ще ти се 
случи. 

Участниците в анкетата  споделят: 

  Приоритет на усилията, инвес-
тирани в подкрепа на семейството. 
Фокус върху усилията за планира-
на и системна работа и подкрепа 
на родителите за добрата грижа за 
децата; училища за родители. Ако 
причината за извеждане на деца-
та е бедност, задължително да се 
помогне на семейството, а не да се 
извеждат децата.

  Спиране на практиката на из-
веждане на децата и възобновява-
не на работата с родителите. Ако 
се налага престой на детето извън 
семейството, той да е минимален, 
а да се търси постоянно решение. 

  Реформа на социалната систе- 
ма – увеличаване на броя, подкре-
па и допълнително обучение на 
социалните работници, въвеждане 

на супервизия и механизми за кон-
трол. По-високи заплати. По-висо-
ки изисквания при назначаване на 
социални работници – задължи-
телно висше образование. 

  При извеждане децата да могат 
да получат достатъчно информа-
ция къде отиват и дори да имат 
право на мнение в кой малък дом 
могат да отидат.

  Да се провеждат обучения за са-
мостоятелен живот, професионал-
но ориентиране. 

  Да не се приоритизира наста-
няването в ЦНСТ, за да се запълват 
бройки, а да се следва най-добрия 
интерес на детето. Анализ на по-
стигнатото в грижата в ЦНСТ и по-
добряване.

2. сЕМЕЙНа срЕда И аЛтЕрНатИвНИ ГрИЖИ
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„Нямат пари, работа и дом, затова ни оставят.“

„да се стараеш да бъдеш приятелка с готвачката в 
дома, за да има какво да ядеш.“

„Мразя дома, защото ме взе от мама.“

„държавата и социалните, ако идват по–често и 
помагат на родителите ни и им намерят работа, 
щяхме да сме при тях.“

 „Наговориха ми куп лъжи.“

„всяко дете е важно да живее вкъщи при 
родителите си.“

„тук ми е добре, но моята мечта е да се върна при 
семейството си.”

„да накарат родителите да им пука за децата.“

 „социални, а не хартиени работници – всичко е 
на хартия.“

2.2. дЕИНстИтУцИоНаЛИЗацИя
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ангажимент 1

създаване на възможности кандидатстващите  
за осиновяване хора и децата за осиновяване  
да бъдат подготвяни за осиновяването и да бъдат 
подкрепяни след него.

оценка: 3.18

КаКво сЕ сЛУчва?

Кандидат-осиновителите се обучават по различен начин и с различна 
продължителност. Продължава да липсва подкрепа за тях и за детето в 
следосиновителния период. До края на 2016 г. общо 2352 деца са могли 
да бъдат осиновени, но това е станало само за 555 от тях; само 3 са с ув-
реждане.

КоГо попИтаХМЕ? 

Преки участници в процеса на осиновяването – осиновени и осиновители. 

КаКво МИсЛят дЕцата? 

Децата смятат, че детето трябва да 
бъде съгласно да е осиновено. За 
да се знае то дали е съгласно или 
не обаче, трябва няколко пъти да 
се срещне с възрастните, които  
искат да го осиновят. 

Осиновителите от своя страна 
трябва да имат възможност да се 
грижат за децата, включително фи-
нансова, и трябва да обръщат вни-
мание на децата и да играят с тях. 

2.3
ОСинОвяване и приемна грижа
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КаКво МИсЛят родИтЕЛИтЕ?

Осиновителите споделят, че проце-
сът по осиновяване и следосино-
вителният период е доста труден. 
Институциите и хората, ангажира-
ни с процеса на осиновяване, не 
споделят цялостно разбиране за 
това от каква подкрепа имат нужда 
децата и осиновителите. Първона-
чална информация най-често се 
намира от интернет, близки и при-
ятели, но не съществува място, от 
което да могат да получат цялост-
на информация, включително няма 
единно разбиране от страна на 
социалните работници, с които се 
подготвя осиновяването. Тази не-
яснота по отношение на процеду-
рите, ролите, отговорностите, из-
искваната документация в процеса 
на осиновяване, го затруднява и 
забавя много. Често пъти се случ-
ва, поради голямото текучество на 
кадри в отделите, кандидат осино-
вителите да работят с няколко со-
циални работника, а всеки един от 
тях да има различни разбирания и 
изисквания към кандидат осинови-
телите и осиновителите.

Обученията за осиновители, за съ-
жаление, не са лесно достъпни – 
липсва информация къде могат да 
се получат такива и понякога един-
ственият източник на информация 
са други осиновители. Освен това, 
обученията се оценяват от осино-
вителите като недостатъчни, често 
пъти формални и предимно край-
но теоретични, без да включват, на-
пример, срещи с родители, които 

вече са осиновили деца. Често пъти 
самите обучители не са достатъчно 
подготвени, за да бъдат полезни на 
бъдещите осиновители. Също така, 
обученията не отчитат дали роди-
телят осиновява първо или второ 
дете – обучението е едно и също, 
или пък изобщо липсва. 

Извън обученията подкрепата на 
осиновителите след осиновяване-
то също се натъква на множество 
предизвикателства. Все още отпу-
скът и финансовата подкрепа за 
семействата в периода след оси-
новяването е недостатъчен или 
липсва за по-големите деца. На-
блюдението след осиновяването е 
в голяма степен чисто формално, 
понякога и само по телефона, като 
не успява да забележи ситуациите, 
в които има нужда от допълнител-
на подкрепа. 

Не на последно място осиновите-
лите смятат, че все още не е доста-
тъчно добре гарантирано правото 
на осиновените да познават своя 
биологичен произход. 

2.3. осИНовяваНЕ И прИЕМНа ГрИЖа
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КаКво тряБва да сЕ проМЕНИ? 

  Необходимо е осиновяване-
то да се разглежда като цялостен 
процес, който включва не само ад-
министративни и съдебни проце-
дури, но и нужда от структурирана 
подкрепа за кандидат осиновите-
лите и осиновителите и в информа-
ционен, и в емоционален план. 

  Специалистите, оказващи под-
крепа и предоставящи обучение, 
трябва да имат необходимата под-
готовка и отношение.

  Нужно е да се регламентира 
отпуск при осиновяването на дете 
независимо от неговата възраст, 
който, заедно с подкрепата на оси-
новителите, да позволи на семей-
ството да се адаптира по най-до-
брия начин. 

  Провеждането на широка ин-
формационна кампания, свързана 
с осиновяването, също е важно ус-
ловие за по-доброто разбиране на 
осиновяването и по-лесното нами-
ране на информация.

  Да се гарантира, че цялата не-
обходима информация за детето се 
предоставя на осиновителите. 

2. сЕМЕЙНа срЕда И аЛтЕрНатИвНИ ГрИЖИ
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ангажимент 2

подобряване и развиване на приемната грижа 
за децата и приемните родители, както и на 
възможностите за настаняване на деца без 
родителска грижа при близки и роднини.

оценка: 3.86

КаКво сЕ сЛУчва?

Към края на 2016 г. общият брой на децата, настанени в приемни семей-
ства, е 2355, като 10 от тези семейства са доброволни. Приемните роди-
тели все още не са добре подкрепени от социални работници, които да 
работят за тяхното развитие и със специфичната ситуация на настанените 
при тях деца. Настаняването при близки и роднини пък продължава да 
бъде неясно подкрепян от държавата начин на грижа за децата, въпреки 
че и през изминалата година броят на тези деца се е запазил спрямо пре-
ди – почти 6000. 

КоГо попИтаХМЕ? 

Приемни родители.

КаКво МИсЛят прИЕМНИтЕ родИтЕЛИ?

Приемните родители смятат, че 
съществуващото в момента поло-
жение е база, която дава възмож-
ности, но трябва и много да се 
надгради. Основно предизвикател-
ство, което не се разбира, е, че при-
емният родител – като човек, който 
се грижи за детето, настанено при 
него – има нужда от повече под-
крепа, за да осигури най-добрата 
среда за детето. 

Приемните родители споделят 
трудностите в грижата за децата, 

настанени при тях, най-вече от 
гледна точка на пропуските в сис-
темата, които създават рискове за 
самото дете. Социалните работни-
ци от ОЗД са претоварени и често 
пъти не може да се разчита на тях, 
включително и от гледна точка на 
документи и административни 
процедури, от които зависи какво 
ще се случи с детето. Съдбата на де-
тето зависи от много институции и 
услуги, но много често решенията 
за него се взимат без всички те да 
са обсъдили заедно кое е в най-до-

2.3. осИНовяваНЕ И прИЕМНа ГрИЖа
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брия негов интерес. Участвалите 
в проучването си задават въпроса 
защо когато за едно дете връща-
нето в биологичното семейство се 
оказва неудачно и то отново тряб-
ва да бъде изведено, то не е наста-
нено обратно в приемното семей-
ство, в което вече е било, а отива 
другаде. Те споделят, че тези много 
и сериозни промени в живота на 
детето не са от полза за него. 

Участвалите в проучването споде-
лят разбирането, че в последните 
години има все по-голям брой со-
циални услуги, което е добре. Про-

блемът обаче се състои в честата 
смяна на специалисти, ниската им 
мотивация и заплащане, липсата 
на координация между институци-
ите, което води не до подкрепа, а в 
крайна сметка – до регрес за само-
то дете.  

Приемните родители споделят, че 
за тях е трудно да нямат никаква 
информация за детето, след като 
е изведено от семейството, и това 
е понякога много демотивиращо и 
изтощаващо. 

КаКво тряБва да сЕ проМЕНИ? 

  Насърчаване на развитието на 
приемна грижа, включително и за 
по-големи деца, деца в трудни си-
туации, деца в конфликт със зако-
на.

  Прецизен избор на приемните 
родители.

  Повече и по-добре подготвени 
специалисти, които да подкрепят 
приемните родители.

  Търсене на най-подходящото 
приемно семейство за всяко дете. 
Да се търси решение за децата, 
настанени в приемни семейства, 
а не да се приеме като постоянно 
решение.

  За децата в приемна грижа да се 
въведат облекчения от гледна точ-
ка на здравеопазване или напри-
мер, прием в детска градина.

  Въвеждане на възможност за 
заместваща приемна грижа, когато 
на постоянния приемен родител 
се наложи или не може да се гри-
жи временно за детето, но все пак 
връзката между него и детето да 
не се прекъсва окончателно, и кри-
зисна приемна грижа за кратко-
срочно настаняване от седмица до 
месец, през което време се работи 
интензивно със семейството.

  Да се създават групи за взаимо-
помощ и споделяне на приемните 
родители. 

2. сЕМЕЙНа срЕда И аЛтЕрНатИвНИ ГрИЖИ
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„Има социален работник от оЗд, има специалист 
от ЕпГ, има психолог или логопед от цоп, има 
още специалисти от ХХХ. Има толкова много 
специалисти, които работят по един случай, а не 
се случва да се събираме на общи екипни срещи. 
Когато трябва да се вземат решения за бъдещето на 
детето, трябва да присъстват всички, които работят 
в случая и с детето.”

Казват: „Нямаме направления в момента. Ела след 
месец, два“. пък ние имаме план [за грижи] за 
изпълнение.

„Не може ли да са задължени да дават обратна 
връзка в оЗд, а пък от там да ни кажат по някоя 
добра дума? На мен ми стига да ми кажат, че е 
здраво и се развива добре.”

 „ами ние също понякога се нуждаем от 
психологическа подкрепа. понякога и ние 
преминаваме през лични сътресения. понякога не 
зная как да реагирам на поведение от детето. дори 
да се обадя на социалния работник от оЗд, той не е 
психолог и той не знае какво да ми отговори. освен 
това аз най-добре познавам детето.“

2.3. осИНовяваНЕ И прИЕМНа ГрИЖа



38

3.
ЗдравЕопаЗваНЕ 
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ангажимент 1

създаване на повече и по-добри възможности 
повече деца в риск и бременни жени да имат 
достъп до здравна грижа.

оценка: 3.92

КаКво сЕ сЛУчва?

Няма нормативна уредба, която да пояснява кой и как може да бъде при-
дружител на дете в лечебните заведения – те сами въвеждат такива пра-
вила, ако изобщо го правят. Много често сега дневните центрове за деца 
с увреждания не успяват да отговорят на нуждите на децата с усложнен 
здравословен статус, например при тежка епилепсия или хранения със 
сонда. На практика здравно неосигурените бременни жени са лишени 
от достъп до медицинска помощ по време на бременността, с което са 
поставени в неравностойно положение и социално изключване, носещо 
опасности и за техните деца.

КоГо попИтаХМЕ? 

Млади хора, майки и бременни жени, непълнолетни майки. 

КаКво МИсЛят МаЙКИтЕ? 

Част от майките споделят, че не са 
имали проблем нито с достъпа до 
здравни услуги, нито с достъпа до 
информацията, която им е била не-
обходима по време на бременност-
та и раждането. Отбелязват въве-
дените скринингови програми за 
новородени и деца като крачка на-
пред в областта. Други майки оба-
че споделят, че не са имали достъп 
до здравни услуги, основно заради 

липсата на финанси и здравни оси-
гуровки. Част от майките споделят, 
че се страхуват да посетят лекар. 
От значение е и дали бременната 
жена има близки, които да я насър-
чават и подкрепят. Някои от майки-
те смятат, че проблемът не е в дос-
тъпа до здравни услуги изобщо, а в 
достъпа до здравни услуги, които 
да оказват помощ – тъй като неви-
наги вниманието и лечението, кои-

3.1
бОлнична и дОбОлнична пОмОщ 
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то получават, посещавайки лекар, 
са адекватни. Споделят се немалко 
конкретни случаи, в които молбата 
за допълнителна информация от 

лекаря изисква и допълнително за-
плащане. Също така налице са ня-
колко случая на домашно раждане.

КаКво тряБва да сЕ проМЕНИ? 

Според майките трябва:

  лекарите да обръщат повече 
внимание на пациентите си;

  обхватът на скрининговите про-

грами за новородени да се разши-
ри, за да може повече майки и деца 
да се възползват от тях;

Според участниците в анкетата е нужно: 

  Да бъде осигурено безплатно 
лечение за бременни, които нямат 
здравни осигуровки. Осигуряване 
на лекарства, когато семейството 
не може да си ги позволи.

  Да има по-добра квалификация 
на лекарите и медицинските сес-
три, включително за общуване с 
пациенти. Супервизия на лекарите 
и сестрите.

  Да се въведат мултидисципли-
нарни интегрирани грижи и услуги 
за майчино и детско здраве. 

  Да се въведе навсякъде патро-
нажна грижа за новородени. 

  Да се повиши качеството на  
грижата за майчино и детско здра-
веопазване. 

  Улеснено проследяване на 
здравното състояние на детето (ра-
бота с медицински картони).

  Неограничени направления за 
специалисти и изследвания.

  Създаване на обединена детска 
болница.

„всеки може да отиде (на лекар), стига да иска и да 
има осигуровки.“

„Шест специалиста, шест мнения по време на 
престоя ми в отделението.“

„сама открих, че бебето ми, което е на два месеца, 
не вижда с едното око, очен лекар потвърди – 
катаракта. трябваше да заплатя операцията.“ 

„ако имам въпроси относно бременността, ходя 
при друг специалист срещу заплащане.“

3. ЗдравЕопаЗваНЕ



41

3.1. БоЛНИчНа И доБоЛНИчНа поМощ

ангажимент 2

осигуряване на повече и по-добри начини 
за лечение, грижа и подкрепа на децата със 
специални потребности

оценка: 3.68

КаКво сЕ сЛУчва?

Здравната система в България продължава да се отнася към децата с ув-
реждания като към болни и неспособни, а това пречи на въвеждането на 
нови начини на грижа за тях. Все още броят на асистентите, подпомагащи 
ежедневните нужди на деца с увреждания, е твърде малък. Разкрити са 
нови 31 Здравно-консултативни центрове за майчино и детско здраве, но 
е необходимо повече популяризиране на тяхната дейност и предоставя-
ните услуги, включително и за начините на ползването им, за да могат 
по-голям брой деца да се възползват от тях.

КоГо попИтаХМЕ? 

Родители на деца и младежи с увреждания. 

КаКво МИсЛят родИтЕЛИтЕ? 

Родителите смятат, че има известен 
напредък в грижата за децата с ув-
реждания и подкрепата на техните 
семейства, като например помо-
щта при закупуване на помощни 
средства и отпускането на пари за 
това предварително, а не възстано-
вяването им. В същото време, про-
дължават да съществуват основни 
трудности от гледна точка на липса 
на цялостно разбиране за необхо-
димата подкрепа, административ-
ни и финансови затруднения и др. 
Друг проблем, който родителите 
споделят, е липсата на ясна, точна 
и обобщена информация, тъй като 

информацията, която получават от 
институции и служители, често пъти 
е неточна или липсва – например, 
някои социални работници не са за-
познати или не представят всички 
възможности за помощ и подкрепа 
на родителите. Комуникацията меж-
ду различните институции също 
е затруднена, което отнема много 
време и усилия на самите родители. 
Участниците обръщат внимание и 
върху системни проблеми – напри-
мер комисията за ТЕЛК взима су-
бективни решения, които невинаги 
отговарят на индивидуалните по-
требности на детето и неговото се-
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мейство. Затруднения има и с крите-
риите, които са според навършени 
години и вродени и придобити ув-
реждания, а не според индивидуал-
ните нужди. Помощта за помощни 
средства също така се получава по 
наредба, а не според това какво е 
съответното заболяване или увреж-
дане – което води до получаването 
на ненужни помощни средства или 
такива с ниско качество.

Друг споменат проблем е липсата 
на информация и подкрепа от ле-
карите още при раждането на дете 
с увреждане. Родителите смятат, 
че ролята на лекаря е ключова, за 
да могат родителите да осъзнаят 
реално каква е ситуацията и да мо-
гат да бъдат насочени към нужната 
подкрепа и помощ. Към момента се 
търси по-скоро информация от ин-
тернет и други родители.

Родителите споделят, че не виждат 
директното предоставяне на пари 
като заместващо нуждата от соци-
ални услуги. Без съмнение финан-
совата помощ е много важна, тъй 
като обикновено не само има нужда 
от средства във връзка с медицин-
ски грижи, операции и изследвания 
за детето, но и единият от родители-
те не работи, тъй като се налага да 
стои вкъщи; но нуждата от подкре-
пящи услуги е много голяма. 

Проблем без решение за момен-
та е какво се случва с децата след 
навършването на 18 годишна въз-
раст, когато подкрепата и финансо-
вата помощ намаляват съществе-
но. В същото време продължава да 
стои на дневен ред необходимост-
та единият от родителите да бъде 
вкъщи.

КаКво тряБва да сЕ проМЕНИ? 

  Промяна в отношението на про-
фесионалистите, които работят с 
деца така, че да работят в най-до-
брия интерес на детето. 

  Улесняване на административ-
ните процедури, като помощните 
средства се отпускат според нуж-
дите и навременно. Подобряване и 
контрол над РЕЛКК.

  По-голяма информираност за 
възможностите за лечение и реха-
билитация.

  Улесняване на достъпа до бол-
ници и центрове за рехабилита- 
ция – разкриване на достатъчно и 

достъпни услуги като Дневен цен-
тър за деца/лица с увреждания, 
Център за социална рехабилитация 
и интеграция или дори Комплекс за 
социални услуги за деца и семей-
ства, които да имат мобилни услуги, 
които да обхващат и малките насе-
лени места. Тези услуги трябва да са 
устойчиви, а не само функционира-
щи в рамките на проект.

  Безплатни консултации, реха-
билитации и терапия за децата с 
увреждания. 

  Подкрепа на младите хора с ув-
реждания след навършване на 18 
години. 

3. ЗдравЕопаЗваНЕ
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„според удобствата и нуждите на различните 
институции, по едни нормативи лицата стават 
лица на 32 г., по други на 18 г., а по трети на 16 г., 
тъй като излиза от образователните услуги.”

„оправдания като „има голям брой хора с 
увреждания и не можем да дадем на всички“ не 
е дори тема за коментиране. Не може да има 
такива оправдания, трябва да има мисъл за 
всички.“

3.1. БоЛНИчНа И доБоЛНИчНа поМощ
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ангажимент 3

въвеждане на повече и по-добре работещи 
здравни медиатори в България като начин 
повече хора от уязвими групи да имат достъп до 
здравни грижи.

оценка: 2.72

КаКво сЕ сЛУчва?

Броят на здравните медиатори в страната се увеличава, но това не стига, 
за да се каже, че подкрепата им за здравните нужди на хората е доста-
тъчна. Към момента държавата няма разработен единен модел за избор, 
работа и отчитане на здравните медиатори. 

Няма коментари

3. ЗдравЕопаЗваНЕ
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ангажимент 1

въвеждане на цялостни и дългосрочни начини 
за подкрепа и грижи за децата с психични 
разстройства и техните семейства.

оценка: 2.93

КаКво сЕ сЛУчва?

Въпреки че в България навлизат нови начини за подкрепа на децата с пси-
хични разстройства и семействата им, държавата продължава да няма 
цялостен подход за това. Специалистите и услугите също са недостатъч- 
ни – например, във всеки областен град трябва да има кабинети за детско-
юношеска психиатрия, но в действителност те са само седем. А към тези 
деца и техните близки продължава да има отхвърляне от обществото.

КоГо попИтаХМЕ? 

Широка общественост чрез анкета. 

КаКво МИсЛят УчастНИцИтЕ? 

Споделилите мнение смятат, че в 
България има твърде малко детски 

психиатри и неравномерно раз-
пределение на услугите в страната. 

КаКво тряБва да сЕ проМЕНИ? 

  Повече профилактика и без-
платна психологическа подкрепа 
за всички деца. 

  Въвеждане на социални услуги 
за деца с психично заболяване или 
страдание. 

  Разкриване на центрове за ра-
бота с деца с поведенчески или 
леки психологически или емоцио-
нални проблеми.

3.2
пСихичнО здраве 
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4.
 оБраЗоваНИЕ 
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ангажимент 1

развитие и предоставяне на интегрирани услуги 
за ранно детско развитие (0-7 години)

оценка: 3.27

КаКво сЕ сЛУчва?

През 2016 г. над 30 000 деца и техните родители бяха включени в услуги 
за ранно детско развитие, а като част от новия образователен закон беше 
създадена наредба, която ще улесни въвеждането на повече и по-добри 
услуги за в бъдеще. Въпреки тези положителни развития, усилията про-
дължават да са разпокъсани между различни институции, ангажирани с 
образованието, социалното развитие и здравето на децата.

КоГо попИтаХМЕ? 

Деца от 5 до 7 години, част от които 
със специални образователни по-
требности; родители; директори и 

учители в детски градини; предста-
вители на РУО, социални работни-
ци и психолози. 

КаКво МИсЛят дЕцата? 

За децата е важно в детската гра-
дина да могат да намират прияте-
ли и хора, на които да могат да се 
доверят. Основното, което правят 
в детската градина, е да учат и да 
играят. Споделят, че обичат да имат 
много възможности, за да играят, 
пишат, рисуват, дори да смятат – но 
да могат да избират нещата, които 
са им интересни. Различни неща 
са трудни за различните деца, но 
смятат, че за да се справят с тях, 

да станат умни, ще трябва да „учат 
много“ и „да слушат“. Когато не слу-
шат, госпожата прави забележки и 
вика – макар че понякога „се разби-
раме и с поглед“, а ако някой много 
не слуша, сяда на столче в края, за 
да се успокои. 

Сред основните правила децата из-
брояват да не чупят, да не се бият 
и да не викат и да не тичат по ко-
ридорите. Част от тях са на мнение, 

4.1
ОбразОвание и грижи  

в ранна детСКа възраСт 
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че, ако няма правила, „ще потро-
шим всичко“. 

Малко се затрудняват да посочат 
своите права, но казват, че имат пра-
во да играят по масите тихо, без да 
викат, и да не вдигат шум и да слушат.

Децата знаят, че сред тях има и таки-
ва, които имат нужда от специална 
помощ. Споделят, че когато сред тях 
има дете, което има нужда от допъл-
нителна помощ, те самите помагат и 
„играем на каквато игра иска“.

КаКво МИсЛят въЗрастНИтЕ – родИтЕЛИ, прЕдставИтЕЛИ На 
дЕтсКИ ГрадИНИ И рУо, соцИаЛНИ раБотНИцИ И псИХоЛоЗИ?

Възрастните, участвали в проучва-
нето, смятат, че вече са налице мно-
го и различни форми, които под-
крепят ранното детско развитие от 
гледна точка на образование, здра-
ве и социална подкрепа. Показват, 
че познават доста възможности 
– изброяват детските ясли и гра-
дини, школите за танци, рисуване, 
езици, клубовете по интереси и за 
спорт, ресурсните центрове, днев-
ните центрове и училищата за ро-
дители и програмите, подкрепящи 
ранното детско развитие като „Биб-
лиотека на играчките“, „Монтесори“ 
и др. От друга страна посочват, че 
част от работещите в рамките на 
различните услуги за ранно дет-
ско развитие не са отдадени и ня-
мат достатъчна мотивация, което е 
така, тъй като не им се оказва дос-
татъчна и навременна професио-
нална подкрепа и помощ. Освен 
че от това страда отношението на 
конкретните професионалисти към 
хората, липсват и достатъчно връз-
ки между самите услуги, така че 

те да работят в интерес на детето. 
Отчитат, че съществува напредък, 
що се отнася до образователните, 
здравните и социалните услуги, но 
смятат, че голямата липса е в това, 
че няма единен подход, обърнат 
към ранното детско развитие, кой-
то освен услугите, да включва и 
родителите и общността на децата. 
Друга съществена липса, идваща от 
отсъствието на цялостен подход, е 
и фактът, че не са въведени доста-
тъчно работещи начини за улавяне 
на дефицити и затруднения на де-
цата от най-ранна детска възраст – 
за момента съществува само пило-
тен скрининг в определени детски 
градини. Детската градина е често 
пъти единствената алтернатива за 
ранно детско развитие, като не се 
допускат и развиват други, гъвкави 
варианти и възможности за избор. 
В същото време в детските гради-
ни, на повечето места липсват пси-
холози и логопеди, които трябва да 
се търсят често от самите родители 
навън. 

КаКво тряБва да сЕ проМЕНИ? 

Децата смятат, че трябва:

  Да се поправят плочките на пло-
щадката и да има повече площадки 

на двора, както и повече играчки и 
възможности за игра.

4. оБраЗоваНИЕ
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4.1. оБраЗоваНИЕ И ГрИЖИ в раННа дЕтсКа въЗраст

  Госпожите да не се карат.

  Ученето да е по-лесно. 

  Самите деца да се отнасят по-
добре един към друг.

Възрастните смятат, че: 

  Трябва да има повече фокус вър-
ху детските градини – да се създадат 
повече места в големите населени 
места, да имат по-високи бюджети. 

  Посещаването на детска гради-
на да е безплатно и задължително 
от възможно най-ранна възраст.

  Ключово е да се отворят и свър-
жат детските градини с други услуги 
и възможности: да има психолог и 
логопед в детската градина, да се 
провеждат различни родителски 
групи и семинари за ранното детско 
развитие в детската градина и др.

  Да се въведе психологическа 
подкрепа и консултиране и за ро-
дителите, което да се обвърже със 
здравна каса.

  Услугите за ранно детско разви-
тие да бъдат по-гъвкави – да се об-
лекчи режима за легализиране на 
алтернативни занимални и форми 
за децата в свободното време. 

  Да се въведе скрининг за улавя-
не на дефицити и затруднения на 
децата още в ранна възраст.

  Професионалистите, работещи 
в областта, да бъдат мотивирани да 
използват нови успешни модели и 
практики за работа с деца и  да имат 
яснота по отношение на работата 
с деца в риск. Да има обучения не 
само за учителите, а и за непедаго-
гическия персонал в детската гра-
дина. 

„За да бъде един родител успешен, трябва да се 
започне от самото раждане на детето”. 

„ Необходимо е да се подобри комуникацията между  
родител- специалист/персонал”;

„ Какво от това, че по-често споменават за ранно 
детско развитие, след като не се работи усилено 
за това. разработват се добри услуги по  различни 
проекти, които свършват и отново сме на същата 
позиция. ”

„Изграждането на родителски капацитет трябва да 
бъде услуга, платена от държавата.”

„На другите им е трудно, а на мен не.“

„разбираме се с поглед“



50

ангажимент 1

подкрепа на достъпа до предучилищно 
и училищно образование

оценка: 3.32

КаКво сЕ сЛУчва?

През последните години държавата въвежда все повече средства и начи-
ни повече деца да имат достъп до качествено образование. Тези средства 
и начини остават краткосрочни обаче и след края на даден проект е не-
ясно как усилията могат да станат устойчиви. Не е изследвано също как 
всички тези начини се отразяват на достъпа до качествено образование 
за децата от уязвими ситуации.

КоГо попИтаХМЕ? 

Деца и млади хора от 9 до 17 годи-
ни, от българска и ромска общност, 

в резидентна грижа и живеещи в 
семейства. Родители. 

КаКво МИсЛят дЕцата? 

Като основен фактор за това едно 
дете да посещава училище на пръв 
поглед децата определят, от една 
страна, собственото желание и мо-
тивация на детето; от друга – нас-
тояването на собствените му ро-
дители. Част от децата смятат, че в 
училище се учат само скучни и без-
полезни в живота неща. Важно е и 
отношението в училище – за някои 
деца, които „не се вписват“, причи-

ната да не искат да посещават учи-
лище е, например, ако се чувстват 
отхвърляни, защото са различни, 
или пък защото не се справят с 
изискванията и се чувстват зле от 
това. Ролята на родителите е важна 
– те трябва да проявяват заинтере-
сованост и да мотивират децата да 
ходят на училище, което понякога 
не се случва, особено ако самите 
родители са с ниско образование. 

4.2
училищнО ОбразОвание 



51

Често пъти причината да не се посе-
щава училище не е просто нежела-
ние на детето или неговите родите-
ли – пречка пред това е липсата на 
учебници, подходящи дрехи и обув-
ки и липсата на пари за джобни. 

Разбира се, важна за посещаване 
на училище е и ролята на учители-
те и самото училище. Децата споде-
лят, че от значение е как учителите 
и родителите общуват помежду си 
и доколко родителите са информи-
рани за това какво точно се случва 
с децата им в училище. 

Разпознават отговорността на дър-
жавата, която трябва да положи 

усилия за това да мотивира ро-
дителите да пращат децата си на 
училище. Смятат, че държавните 
институции са тези, от които зави-
си училището да се подобри и да 
мотивира децата и младите хора 
да искат да го посещават, като най-
много им липсва всъщност смисъл 
в посещаването на училище.

Част от децата, които живеят в 
малки населени места, смятат, че 
има разлика в това дали училище-
то е в малкото населено място или 
в общинския град, което е по-до-
бро и дава по-качествено образо-
вание.

КаКво МИсЛят родИтЕЛИтЕ? 

Родителите споделят, че според тях 
е важно в училището да може да 
учи всеки, а не както е в момента, 
училищата да бъдат разделяни на 
„български“ и „ромски“, като в „ром-
ските“ децата от ромска общност 
могат да ходят спокойно, но пък 
преподаването не е добро. Разпоз-
нават в училището място, където 
децата да се учат едни от други – 
включително и на български език, 
тъй като част от техните деца не го 
говорят добре, и оттам да могат да 
напредват и с учебния материал.

Смятат, че училището би било по-
полезно, ако програмата е по-лека и 
включва не само уроци, но и спорт, 
изкуство и творчески занимания. 

Спирането на детските надбавки, 
споделят, обикновено не е истин-
ски мотиватор да изпратиш детето 
си отново на училище, тъй като 
причините за това детето да не 
посещава училище не се компен-
сират от получаването на детски 
надбавки. Като фактор виждат 
осигуряването на транспорта до и 
от училище – в момента за част от 
тях транспортът на отиване е оси-
гурен, но не и този на връщане. 
Родителите на деца с двигателни 
затруднения от своя страна споде-
лят, че за съжаление не навсякъде 
има достъпна среда, което чисто 
и просто физически ограничава 
достъпа на децата до училището. 

4.2. УчИЛИщНо оБраЗоваНИЕ
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Смятат, че проблемът е общ, тоест, 
за да се разреши, трябва държа-
вата, институциите и родителите 
да работят заедно. Приемат сегре-
гацията, бедността и етническата 

принадлежност като основен про-
блем за достъпа до училище, и за 
да се промени това, държавата 
трябва да работи в тази насока.

КаКво тряБва да сЕ проМЕНИ? 

Децата смятат, че училището ще 
бъде по-смислено, ако:

  дава повече житейски и социал-
ни умения;

  дава възможност децата да нау-
чават отрано за различните профе-
сии, да има индивидуална работа с 
учениците, за да се даде правилна 
насока за бъдеща професия; въз-
можно е в училище да влизат и други 
специалисти – лекари, психолози, за 
да може да получават и други знания 
за различните професии и за живо-
та; децата да се насочват към избор 
на професия, която да е съобразена 
с техните желания и интереси;

  се промени учебната програма, 
така че да се вкарат повече практи-
чески дейности и спорт;

  в учебната програма трябва да 
се заложат знания за общуването 
между хората, за това как се прео-
доляват конфликти; здравни теми 
за хранене, хигиена; 

  има повече дейности по инте-
рес – клубове за технически и ком-
пютърни умения, правене на из-
делия и др., които да дават реални 
житейски умения;

  в него има по-млади учители;

  във всички училища има хубави 
спортни площадки и салони.

Препоръките на възрастните: 

  Цялостно разбиране на необхо- 
димостта от въвеждане на инди-
видуален подход и разбиране на 
причините, затрудняващи достъпа 
до образование; 

  Да се обвържат централизира- 
ните решения с реалността на 
практиката; премахване на строго 
централизирания подход/систе-
ма и въвеждане на автономия и 
възможности за иновации; да се 
осигури финансиране за реали-
зирането на заложеното в стра-
тегии, програми и планове; да се 
оптимизира администрацията на 
МОН; 

  Въвеждане на целодневна фор-
ма на обучение;

  Да се премахнат или преосмис-
лят делегираните бюджети;

  Да се спре закриването на учи-
лища в малките населени места; 

4. оБраЗоваНИЕ
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4.2. УчИЛИщНо оБраЗоваНИЕ

  По-добра социална подкрепа за 
семействата и мотивирането на ро-
дителите; създаване на училища за 
родители – обучения и училища за 
позитивно родителство;

  Намаляване/олекотяване/про-
мяна на учебното съдържание и 
съобразяването му с актуалните 
потребности на децата; въвеждане 
на практически знания; въвеждане 
на други източници на търсене на 
информация, освен учебници; 

  Въвеждане на безплатен транс-
порт и ограничения в ценовия диа-
пазон/ безплатни учебници;

  Въвеждане на еднакви възмож-
ности за образование във всяко 
училище; да няма училища за деца 
от само един етнос;

  Да се намали броят на ученици-
те в паралелка;

  Подкрепа и повишаване на ква-
лификацията на учителите – орга-
низиране на срещи и обучения за 
обмен на опит от учители за учи-
тели; супервизия; подобряване на 
качеството на образованието на 
учители; създаване на умения и на-
гласи за включване на всички деца;

  Осигуряване на възможности 
за участие на учениците – наличие 
на лице, което подпомага учени-
чески инициативи, ученически съ-
вет и др. Включване на учениците 
в избора на дейности в учебния 
процес. Обръщане на повече вни-
мание на ученическото самоупра-
вление и Ученическите съвети.

„За да се задържа в училище, аз трябва да имам 
приятели и да ми е хубаво.“ 

„Бедните деца и ние от дома, циганите, и те нямат 
достъп, защото нямат пари и дрехи.“ 

„децата гледат на мен като на болен и не ме приемат, 
затова не ходя на училище.“

„Много сухи неща учим, а в живота ни трябват знания, 
които да ни бъдат полезни. дали знаем физика и химия, 
няма да ни помогнат да се храним здравословно и  
да се предпазваме от бременност и болести.“

 „Закон за семейството и за наказания за ранните 
бракове да има. Едно момиче преди 18 години не  
трябва да ражда деца, защото ще се разболее после.  
а момчетата преди 18 не могат да гледат семейство!“
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ангажимент 2

въвеждане на начини за предотвратяване 
на отпадането от училище, за подкрепа на 
застрашените от отпадане и за подкрепа на 
отпадналите да се върнат в училище.

оценка: 3.24

КаКво сЕ сЛУчва?

И през 2016 г. броят на децата, които отпадат от училище, продължава да 
расте, а забавянето на данните кога, колко деца и защо са отпаднали пра-
ви невъзможно да се реагира по най-добрия начин. Освен това липсват 
целенасочени начини на местно ниво да бъде предотвратено отпадане-
то, и рядко се отчитат сложните първопричини за него – икономически, 
здравни или други.

КоГо попИтаХМЕ? 

Деца от 10 до 18 години  – от бъл-
гарска и ромска общност, чиито 

родители работят в чужбина, учи-
тели. 

КаКво МИсЛят дЕцата? 

Децата смятат, че има две основни 
причини за отпадане от училище – 
ситуацията на родителите и отно-
шението на училището. 

Ситуация на родителите, в които в 
семейството единият или двамата 
от родителите не работят, живее в 
бедност или пък в ситуация на ико-
номическа емиграция и постоянни 
пътувания на родителите, е често 
пъти основна причина детето да 
не посещава училище редовно или 
изобщо; част от децата споделят 
също и за недостатъчен интерес 

от страна на родителите. Ролята на 
държавата се вижда от децата, от 
една страна, в това, че у нас няма 
работна среда и има ниско запла-
щане, което кара родителите да 
търсят работа в чужбина. От дру-
га страна, ролята на държавата се 
разпознава и в това да подкрепи 
родителите да преминават курсове 
за родителство, които да им помог-
нат да бъдат по-добри родители. 

В рамките на училището, често 
пъти фактор за отпадането е дис-
криминация към етноса и социал-

4. оБраЗоваНИЕ
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4.2. УчИЛИщНо оБраЗоваНИЕ

ното положение на детето. Посочва 
се и незаинтересованост от страна 
на учителите, които не виждат на-
време, че има проблем, а просто 
водят уроци-лекции. Понякога не-

разбирателството между ученици 
и учители също е фактор, защото 
води до липсата на уважение и не 
създава среда за учене. 

КаКво МИсЛят УчИтЕЛИтЕ? 

Основно учителите смятат, че ро-
дителите, чиито деца не посещават 
училище, не търсят друга помощ, 
освен финансова, а им трябва и 
друга – например групи за взаимо-
помощ и за добро родителство. 
Основната роля на тази помощ, 
смятат те, е да възпрепятстват ро-
дителите да решават вместо децата 
си, че няма да посещават училище. 

Друг проблем, който виждат те, е, 
че институциите реално не просле-
дяват дали детето ходи на училище 
или не, особено след момента на 
спиране на детските надбавки. Де-
цата на практика изчезват между 
институциите и дори след пода-
ден сигнал, че детето не посещава 
училище, нито една институция не 
взема мерки. 

КаКво тряБва да сЕ проМЕНИ? 

  Да се включат всички отговорни 
институции (ДАЗД, отдели Закрила 
на детето, МВР и др.), тъй като учи-
лището не може само да разреши 
всички проблеми; да се въвлекат 
социалните работници в работа на 
терен;

  Да се въведе единна електрон-
на система, чрез която институ-
циите да обменят информация и 
по този начин да се знае къде се 
намира всяко дете; да има адек-
ватно отчитане на отпадналите от 
училище;

  Да се премахнат или да се про-
менят делегираните бюджети (за-
ради тях не може да има реално 
знание за отпадащите ученици);

  Да има повече възможности за 
„доучване“ и наваксване, но извън 
формалната образователна систе-
ма – училището;

  Училището да може да предлага 
конкретни извънкласни дейности, 
които да заместят дефицита на ро-
дителско присъствие; 

  Учителите да разпознават риска 
от отпадане и да се чувстват спо-
койни да сигнализират и потърсят 
помощ;

  Децата, които имат нужда от 
подкрепа, да я получават не само 
при започването или реинтегрира-
нето в училище, а постоянно, дока-
то имат нужда. 
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„Училището е важно, защото ще получим диплома 
и ще можем да продължим и по-нагоре. Но няма да 
ни даде знания, които да ни научат как да успяваме 
в живота и да имаме по-хубава работа и по-добри 
доходи от родителите си.“

„Не знам осъзнават ли децата какви всъщност 
други по-страшни неща биха могли да им се случат, 
докато не са на училище. децата нямат никаква 
информация.”

„образованието трябва да следва темповете на 
децата, а не те неговите.“

4. оБраЗоваНИЕ
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ангажимент 1

осигуряване на условия за включващо/
приобщаващо образование

оценка: 3.49

КаКво сЕ сЛУчва?

Въпреки че в България вече има нови цялостни програми и законови въз-
можности за по-добро включващо/приобщаващо образование за повече 
деца, те остават ограничени в малко на брой училища и детски градини, 
и не се проследява до какво водят всички тези нови усилия за ученето и 
развитието на децата. Има нужда от допълнително финансиране и осигу-
ряване на обучения на учители за по-добра работа с деца.

КоГо попИтаХМЕ? 

Деца от 5 до 8 клас, част от които 
с установени специални образо-

вателни потребности; родители на 
деца с увреждания. 

КаКво МИсЛят дЕцата? 

По-голямата част от децата не са 
съвсем запознати с термина „при-
общаващо образование“. Някои от 
тях го свързват с децата, които от-
падат от училище, децата от разли-
чен етнически произход, социално 
слабите деца, децата със заболя-
вания. При обяснението му казват, 
че тяхното училище по-скоро не е 
много приобщаващо (оценка меж-
ду 3 и 4). Да има условия в училище 
за различните групи деца, които 

имат нужда от приобщаващо об-
разование, според тях, зависи от 
тези, които управляват държавата 
и от директора на училището. 

Повечето деца споделят, че поня-
кога им е трудно в училище, като 
основно търсят помощ от родител 
или интернет. Групата деца със спе-
циални потребности търси помощ 
и от други специалисти, включител-
но ресурсни учители. Малка част от 

4.3
приОбщаващО ОбразОвание  
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тях ходят на допълнителни консул-
тации или получават допълнителна 
подкрепа. Смятат, че учителите по-
скоро се интересуват дали на деца-
та им е трудно или не. От друга стра-
на, малка част от учителите търсят 
мнението на децата, когато трябва 
да се вземе някакво решение. 

Повечето деца споделят, че им ха-
ресва да ходят на училище, но има 
доста неща, които би трябвало до се 
променят. Основно те се отнасят до 
две области –  начинът, по който се 
учи не е според интересите, малко 
спортове и езици, малко игри; и ре-
жима, в който се учи – много рано 
започване на първа смяна, кратки 

междучасия, дълги часове и др. 
Друга група се отнася и до училищ-
ната среда – голяма част от децата 
смятат, че трябва да има по-добра 
храна в училище, по-чисти училищ-
ни тоалетни, по-леки раници. 

Доста от децата казват, че не се 
чувстват съвсем безопасно в учи-
лище. Налице е разлика между 
оценката, която дава групата деца 
без установени специални обра-
зователни потребности и тази, в 
която има такива деца – децата със 
специални потребности изразяват 
по-малко удовлетворение от учи-
лище и се чувстват по-несигурни.

КаКво МИсЛят родИтЕЛИтЕ? 

Родителите са по-критични от де-
цата, що се отнася до приобща-
ващото образование. Те виждат 
най-големия проблем в механич-
ното приобщаване на деца без 
подготовка на учителите, на сами-
те деца и без достатъчно допълни-
телна подкрепа за децата, които 
имат нужда от нея. Като конкретни 
примери дават както отсъствието 
на достъпна среда – физическата 
среда в училище, която не е адап-
тирана за деца с увреждания, из-
бора на децата е силно ограничен, 
както и липса на възможности за 
физическа активност и участие 
в часа по физическо възпитание, 
така и липсата на достатъчна и 
специализирана подкрепа при 
други специални образователни 
потребности – например редки 
специалисти като слухово-рече-
ви рехабилитатор. Ресурсните 

учители не са достатъчно и от тях 
се изисква да подкрепят по всич-
ки предмети. Децата не могат да 
ползват удължено време с друг 
учител, освен с ресурсния, което е 
проблем при контролни и класни. 

Изискванията на самата система 
също не подпомагат приобща-
ващото образование. Често пъти 
учителите гонят нормативи и ня-
мат време да обръщат повече вни-
мание, ако е необходимо. В новия 
закон има възможност учителят 
да има помощник, но бюджетът на 
училището не позволява наема-
нето на още персонал. Това, което 
правят учителите, е да съветват 
децата с увреждания просто да 
не решават задачите (които няма 
как да решат заради увреждания-
та си), но също така им намалят и 
точките.

4. оБраЗоваНИЕ
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4.3. прИоБщаващо оБраЗоваНИЕ

КаКво тряБва да сЕ проМЕНИ? 

  Учебният процес и начинът на 
преподаване да е по-гъвкав, по-
разчупен и по-интерактивен за 
всички деца, не само за тези със 
специални образователни потреб-
ности;

  Учебните материали да са при- 
способени за деца с  различни 
увреждания и образователни по-
требности;

  Да се говори за приемане на 
различието и приобщаването на 
децата както с учителите, така и със 
самите деца; 

  Да се създаде достъпна среда за 
деца с двигателни затруднения и в 
самото училище; 

  Да има достатъчно на брой 
различни специалисти, които да 
отговарят на нуждите на децата 
със специални потребности – ре-
сурсни учители, психолози, лого-
педи; 

  Обръщане на внимание на мал-
ките населени места;

  Подкрепа на учителите и клас-
ните ръководители за работа с 
деца със СОП; 

  Ясен механизъм на подкрепа 
при деца с агресивно или хиперак-
тивно поведение;

  Въвеждане на алтернативни 
възможности за учене, когато дете-
то не се справя; 

  Осигуряване на възможности за 
придружител, ако се налага. Пре-
стой, съобразен с възможностите и 
интереса на детето.
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„Има някои деца, които само обиждат. обиждат ни 
на „ресурсен“. понякога учителите се намесват.”

„Няма специално отношение към нас, които сме 
на ресурсно, само като са ядосани или ако има 
конфликт.“

„питат ли ви за мнение в училище?“ „питат ни: „ти 
заслужаваш ли да ти напиша една двойка?“:)

„те (учителите) искат само да ни научат за живота, 
нищо друго. Мен някои неща не ме интересуват.“

„в нашия клас има едно момченце, загуби майка 
си – те не му обръщат внимание. той закъснява за 
училище. аз му помагам понякога. И учителят, ама 
не много. той много не иска, смята, че сам ще се 
оправи.“

„от училището ми казаха, че не мога да се явя 
на олимпиада по математика, защото няма как 
да стигна до кабинета, където тя се провежда с 
инвалидната количка”.

 „Казах на моята учителка, че не мога да реша 
задачата с картинка, на която трябваше да посоча 
какво има (разказва незрящо момиче). тя ми 
отговори да не я решавам, но няма как да не ми 
намали оценката.”

4. оБраЗоваНИЕ
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5.
правосъдИЕ 
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ангажимент 1

създаване на помещения за престой, изслушване 
и разпит на деца при съдебни производства.

оценка: 3.34

КаКво сЕ сЛУчва?

През 2016 г. предложения за промени в закона можеха да изискват деца, 
свидетели или жертви на престъпления да бъдат разпитвани в специални 
помещения без досег с обвиняемия или подсъдимия. Това обаче вече не 
е част от тези предложения, така че този начин на изслушване и разпит 
продължава да се отразява зле върху преживяванията на децата, които 
често са във вече уязвима позиция. Освен това, и сега твърде рядко такива 
специални помещения за разпит се използват, дори и когато ги има, и това 
зависи само от преценката на разследващите дадения случай. За децата, 
които участват в граждански производства като бракоразводни дела на-
пример, също не навсякъде има специални помещения. 

КоГо попИтаХМЕ? 

Деца на възраст от 13 до 18 годи-
ни; професионалисти, работещи с 

деца – социални работници и пси-
холози. 

КаКво МИсЛят дЕцата? 

Според децата най-често деца си 
имат работа с правосъдие, когато 
родителите му се развеждат, когато 
самото дете е направило постъпка 
или когато е жертва или свидетел 
на престъпление. Смятат, че тряб-
ва да има разлика между участието 

на деца и възрастни в производ-
ства – защото детето има различни 
нужди, има потребност да се чув-
ства защитено. Изслушванията и 
разпитите могат да бъдат опасни 
за децата, ако разпитващите не са 
предразполагащи, или пък детето 

5.1
правОСъдие, СъОбразенО  

С интереСите на дететО 
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се страхува от среща с извърши-
теля и от последствията за него от 
съдебното дело. Също така страш-
но е за самото дете да се върне към 
преживяванията отново. 

Децата смятат, че за да се случват 
по добър начин изслушванията за 
всички деца, които са жертва или 
свидетел на престъпление, зависи 
от държавата, от институциите и от 
съдията. В момента няма достатъч-
но места за оказване на помощ и 
подкрепа на деца, които са свиде-
тели или жертви, особено в малки-
те населени места, където хората са 

бедни и не знаят много за насилие-
то и последиците от него, което е 
голям проблем. Различните инсти-
туции, от които зависи грижата за 
децата жертви, нямат много добра 
връзка помежду си. Хората, които 
работят с деца, не умеят много до-
бре да разпознават кога едно дете 
е жертва на насилие и престъпле-
ние, както и липсва сериозно от-
ношение и безпристрастност към 
тези случаи – споделят усещането, 
че при изслушване в съда думите 
на децата все още не се взимат на-
сериозно. 

КаКво МИсЛят профЕсИоНаЛИстИтЕ, раБотЕщИ с дЕца? 

Възрастните споделиха, че за тях 
различният начин на участие на 
деца в съдебни производства за-
почва от необходимостта от при-
знаване на детството като етап от 
живота, в който е необходима спе-
циална подкрепа в интелектуално и 
емоционално отношение. За съжа-
ление в момента сложните и бавни 
процедури, неясният юридически 
език, липсата на добра координа-
ция и сътрудничество между орга-
ните за закрила на детето, полици-
ята, прокуратурата и съда, както и 
наличието на недостатъчно про-
фесионалисти със специална под-
готовка да работят с деца – всичко 
това са сериозни предизвикател-
ства пред това децата да могат да 
бъдат изслушвани щадящо. 

От изключително значение е при 
вече случила се ситуация на наси-
лие да се избегне допълнителното 

травмиране на детето в процеса 
на разследване и правораздаване. 
Средата на изслушване често не 
е съобразена с това, че децата са 
много уплашени, изолирани, чес-
то пъти не знаят какво става с тях, 
защо са тук, дали не са виновни с 
нещо; често пъти и разпитът на де-
тето се случва в присъствието на 
извършителя и многократно пред 
различните отделни институции. 
Невинаги използваният език е 
съобразен с особеностите на въз-
растта на детето и невинаги се раз-
бира, че отговорите също имат въз-
растови особености – например, 
ако детето е по-малко, то не може 
да разкаже хронологично нещата, 
или пък може лесно да бъде подве-
дено с въпрос, съдържащ в себе си 
предположение. Понякога децата 
отговарят социално желателно на 
разпитващия с „да“ и „не“ на въпро-
си, които не разбират. Често пъти 

5.1. правосъдИЕ, съоБраЗЕНо с ИНтЕрЕсИтЕ На дЕтЕто



64

информацията от детето се събира 
на всяка цена, без оглед на състоя-
нието му, без да е проверено дали 
разбира в какво се включва, без да 
разбира, че ако пожелае, може да 
не отговори, да оспори твърдения 

на разпитващия или пък може да 
поиска почивка. Това трябва да се 
има предвид както от разпитва-
щия, така и от съдията, който води 
делото. 

КаКво тряБва да сЕ проМЕНИ? 

  Да се гарантира щадящо, не-
нараняващо изслушване на всяко 
едно дете, което има досег с пра-
восъдието – да бъдат изградени 
достатъчно на брой специални 
помещения („сини стаи“), които да 
позволят изслушването на всяко 
едно дете. 

  Да има все повече усилия за 
търсенето на мнението на децата, 
което е много важно и за открива-
нето на най-добрия начин за спо-
деляне на това, което се е случило, 
и за предотвратяване на случаите 
на насилие. 

  Да се промени нагласата на хо-
рата, които участват в съдебния 
процес, така че да могат да взе-
мат под внимание състоянието и 
преживяванията на дете, което е 
жертва, да го предразполага и да 
го кара да се чувства защитено. Да 
се подготвят много добре съдии, 
прокурори, разследващи поли-
цаи, лекари, социални работници 
и психолози, за да могат да работят 
с деца, в контакт и в конфликт със 
съдебната система. 

  Да има специално подготвени 
специалисти – психолог или социа-
лен работник, който да разгова-
ря с детето, да направи оценка на 
ситуацията, да се увери, че детето 
разбира какво го питат, чувства се 
сигурно да отговори така, както 
сметне, без да бъде подвеждано 
или насилвано да отговори. 

  Да има изградено доверие меж-
ду детето и един човек, който от-
говаря за разпита, а не всеки път 
различни специалисти, и този чо-
век да подкрепя придобиването на 
необходимата информация за вся-
ка една от институциите – прокура-
тура, полиция, съд, отдел „Закрила 
на детето“. Ако е необходимо, да 
бъде подкрепено от близък човек 
и да е разпитано на подходящо за 
него място.

  Да се създадат специализира-
ни съдилища, които се занимават 
само с престъпления, засягащи 
деца, в които работят юристи, съ-
дии, полицаи, психолози и социал-
ни работници.

5. правосъдИЕ
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5.1. правосъдИЕ, съоБраЗЕНо с ИНтЕрЕсИтЕ На дЕтЕто

„Има случаи, в които децата са споделяли, че 
съжаляват, че са разказали или че предпочитат 
втори път да преживеят същото, отколкото да 
говорят пак в съда или полицията“

 „Когато показваме на децата, че не им вярваме, 
това ги прави недоверчиви към възрастните и 
институциите. понякога с въпросите си по време 
на разпити, с отношението си, им даваме такова 
послание: „Не ти вярвам“. това може да накара 
детето да не говори повече“

„(...) в гражданските дела, когато изслушват 
децата при развода на родителите, въпросът 
„при кого искаш да живееш?“ и „Кой обичаш 
повече?“ поставят децата в конфликт на лоялност, 
който те преживяват трудно и понякога много 
продължително и оказва влияние върху връзката  
с другия родител (когото не са избрали).“
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ангажимент 2

създаване на цялостни законови възможности 
наказателното правосъдие за деца да бъде по-
щадящо към тях.

оценка: 3.74

КаКво сЕ сЛУчва?

През 2016 г. беше направен проект на нов закон, според който отноше-
нието към децата в конфликт със закона вече не е като към престъпници, 
а като към нуждаещи се от подкрепа. На практика обаче засега нищо не е 
по-различно от преди в живота на децата, които са в конфликт със закона, 
а най-важните министерства, от които тази промяна зависи, често се про-
тивопоставят на нуждата от нея.

КоГо попИтаХМЕ? 

Деца, настанени в Социално-педа-
гогически интернат; професиона-

листи, работещи с деца в конфликт 
със закона. 

КаКво МИсЛят дЕцата? 

Децата споделят разбирането, че 
когато дете извърши „престъпле-
ние“ и го хванат, трябва да го нака-
жат. „Престъпление“ най-често е „да 
правиш много бели“ – кражба, бяг-
ство от вкъщи или от дома, скитни-
чество, просия и непосещаване на 
училище, всички с еднаква тежест. 
Причина за кражбите най-често е 
защото нямат пари – за цигари, за 
храна, за сладки неща; защото ис-
кат да имат дрехи и телефони като 
другите деца. Малка част от децата 
знаят, че са настанени в СПИ, за-

щото родителите им не могат да се 
грижат за тях. Смятат, че когато ги 
хванат, трябва да ги накажат, за да 
се поправят и да не пречат на дру-
гите – затова и не могат да живеят 
в ЦНСТ или със собственото си се-
мейство. На повечето деца е обяс-
нено, че трябва да бъдат настанени 
в СПИ, защото ще имат храна и ще 
ходят на училище. 

Участниците в процеса на право-
раздаване, в което са въвлечени 
деца в конфликт със закона, децата 

5. правосъдИЕ
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идентифицират като „социалните“, 
полицаите (инспекторите) и съдии-
те. Всички знаят, че са били в съда, 
и в кой точно съд. Съдията описват 
като човек, който е строг, но много 
загрижен. Не се съмняват в пра-
вотата на неговото решение. Има 
случаи, в които са му благодарни, 
че ги е пратил в СПИ, а не в Бойчи-
новци, където, както знаят, е много 
страшно. 

Освен съдията, малко от децата 
знаят с кого точно са говорили, 
дали при техния разпит е участвал 
полицай и психолог или двама по-
лицаи. Някои от тях споделят, че се 
страхуват от разпитите и казват, че 
много са ги били, показват беле- 
зи – споделят, че колкото по-бър-
зо си признаеш, толкова по-мал-

ко бой ядеш (бел. мод.: Дори това, 
което споделят да не е истина, счи-
таме, че представата им за разпита 
в полицията изразява общите им 
впечатления и страхове по отно-
шение на събитието „разпит”, вклю-
чително и повлияни от разкази на 
техни близки или връстници, в кои-
то те се припознават.). Няма дете, 
което да е чувало какво е т.нар. 
„синя стая“. 

Най-лоши спомени имат от Дома 
за временно настаняване на мало-
летни и непълнолетни към МВР – 
„Приемника“ – всички споделят, че 
са били изплашени, сами, че са сто-
яли много дълго там. Не са знаели 
какво ще се случи после, докога ще 
ги държат затворени, не са можели 
да говорят с никого. 

КаКво МИсЛят въЗрастНИтЕ? 

Професионалистите, работещи с 
деца в конфликт със закона, спо-
делят разбирането, че обикновено 
конфликтът със закона е някакъв 
вид реакция срещу обстоятелства-
та – социален проблем, проблеми в 
училище, липса на подкрепа от ин-
ституциите или семейството. Най-
често извършвани са кражбите и 
държане на дрога. По-рядко става 
дума за сбиване и телесни повре-
ди. Под същите закон и процедури 
обаче попадат и още по-честите 
случаи на бягство от вкъщи/дома, 

скитничество, просия – особено 
просията често пъти е резултат от 
схеми на просия, организирани от 
възрастните.

Смятат, че често пъти децата в кон-
фликт със закона не получават 
необходимата помощ и подкрепа, 
поради липса на такава помощ 
и подкрепа се стига до повторна 
проява и множество негативни по-
следствия за сигурността, живота и 
здравето на детето. 

5.1. правосъдИЕ, съоБраЗЕНо с ИНтЕрЕсИтЕ На дЕтЕто
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КаКво тряБва да сЕ проМЕНИ? 

Децата трудно си представят 
друго място, освен СПИ, на което 
могат да бъдат – ситуация, в коя-
то няма СПИ носи за тях допълни-
телна несигурност. Не изглежда, 
че смятат, че процедурите могат 
да се променят по някакъв начин, 
нито, че тяхното мнение би има-
ло значение за това. Изглежда, че 
по-скоро споделят разбирането, 
че нищо не зависи от тях и тех-
ния глас, а възрастните решават 
съдбата им. Смятат, че държавата 
е създала СПИ, за да има къде да 
живеят деца като тях, а директо-

рът е отговорен за това те да са 
нахранени, облечени и да ходят 
на училище.

  Има нужда да знаят какво се 
случва – какво им предстои, какво 
ще ги питат, колко време ще про-
дължи.

  Биха се чувствали по-добре, ако 
до тях има доверен възрастен – ро-
дител или друг близък, който да им 
помага и да бъде винаги заедно с 
тях по време на разпит или изслуш-
ване в съда.

Възрастните смятат, че: 

  Трябва да се разбират причи-
ните за извършване на проявата и 
да се насочат усилия за справяне с 
тях, а не да се наказва детето. 

  Трябва да се работи за админи-
стративна реформа и развитие на 
услуги за деца в конфликт. Въвеж-
дане на закон за детско правосъ-
дие и отмяна на ЗБППМН. Закрива-
не на СПИ и ВУИ.

  Не бива да се настаняват в ин-
тернати деца до 16 годишна въз-
раст.

  Трябва да има повече подкрепа 
още в семейна среда.

  Да се създаде механизъм за ра-
бота с деца бежанци, извършили 
обществени прояви и престъпле-
ния.

5. правосъдИЕ
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5.1. правосъдИЕ, съоБраЗЕНо с ИНтЕрЕсИтЕ На дЕтЕто

„по-добре веднага да си признаеш какво си 
направил, иначе ще ядеш бой.”

„аз съм много лош, не знам какво ми става понякога, 
ама не мога да се променя.”

„децата крадат, защото по-големите ги карат  
да крадат – аз така се научих.”

„Нямаше какво да ям и много ходех по улиците.  
Един полицай каза, че е забранено и ме прибра.”

„тука е лошо, ама навън по-лошо!”

„Много страшно беше в приемника – имаше 
решетки и бях сам.”

„Знам как да подкарам колата, като я разбия – 
искаш ли да те науча, не е трудно? свързваш плюса 
и минуса.”

„Мама дойде с мен в съда и съдията каза, че понеже 
тя не ме гледа, ще ме заведат на топло – да ме 
хранят и да ходя на училище.”

„Като изляза, няма повече да правя така!  
аз и на съдията обещах.”

„това е затвор! Ето виж – има решетки навсякъде.”

„съдията ми даде една година.”
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ангажимент 1

създаване на цялостен и дългосрочен 
начин за работа с деца жертви на насилие 
и за синхронизирано между различните 
професионалисти и институции реагиране, така 
че насилието срещу тези деца да не се повтаря и 
да им бъде помогнато възможно най-бързо.

оценка: 3.53

КаКво сЕ сЛУчва?

И през изминалата година продължава да не е ясно колко са точно слу-
чаите на насилие върху деца, колко от тях какво насилие представляват и 
какво най-често правят професионалистите, за да предпазят тези деца от 
последващо насилие. Институциите и отговорните възрастни продължа-
ват често да работят по такива случаи несъгласувано, а през 2016 г. те по-
казаха още по-малко ангажираност към нуждата от решаване на проблема.

КоГо попИтаХМЕ? 

Деца и млади хора от 13 до 18 годи-
ни, включително деца и млади хора 
от ромска общност и деца и млади 

хора, настоящи и бивши ползвате-
ли на услуга „Кризисен център за 
деца, преживели насилие. 

КаКво МИсЛят дЕцата? 

Децата смятат, че едно дете е жерт-
ва на насилие, когато то е бито, 
заплашвано, насилвано или тормо-
зено психически и принуждавано 
да прави нещо, но и когато е пре-
небрегвано. Част от децата приба-

вят, че и училищният тормоз и тру-
довата експлоатация са насилие. 
Смятат, че е важно децата да не 
бъдат жертва на насилие или екс-
плоатация, защото това „съсипва 
живота им“ и влияе върху бъдеще-

5.2
пренебрегване и  

злОупОтреба С деца 



71

то им – те не развиват уменията си, 
не изживяват детските си години, 
за да могат да се превърнат в пъл-
ноценни възрастни. Освен това, 
понякога, когато децата са жертва 
на насилие, те самите после стават 
насилници.

Споделят, че понякога се познава 
дали едно дете е жертва на наси-
лие по това, че детето е свито, пла-
хо и общува трудно, дори с хора, 
с които преди се е срещало и си е 
говорило или пък бяга от училище 
и престане да се прибира у дома. 
Понякога има външни белези като 
синини. Най-често жертва на на-
силие, според тях, стават децата, 
които са различни – които се от-
личават като жизнен стил, вкусове, 
външен вид; също и децата, които 
имат семейни проблеми или пък 
родителите нямат време за детето. 
Някои деца в определен тип ситу-
ация също са по-често жертви на 

насилие – по-бедните, децата в ин-
ституции. 

Сред хората, които трябва да мо-
гат да разпознават дали едно дете 
е вероятно да е жертва на насилие 
и да помагат, децата посочват ОЗД, 
ДАЗД, УНИЦЕФ, Комисията за бор-
ба с трафик на хора, МВР, нацио-
налната телефонна линия за деца 
116 111. Няколко деца споделят, 
обаче, че първите хора, които мо-
гат да познаят дали има проблем, 
са родителите, учителите и съуче-
ниците, личните лекари – но те не-
винаги могат да го разберат, или 
дори да разберат, невинаги знаят 
как могат да помогнат. Също така 
не във всеки случай училището 
или социалните служби са места, 
от които може да се потърси под-
крепа – дори има обратна връз-
ка, че ако съобщиш в училище за 
това, „няма кой да чуе“. 

КаКво МИсЛят въЗрастНИтЕ? 

Всяко дете може да стане жертва 
на насилие, но най-застрашени са 
децата, които не получават подкре-
па, децата от несигурни семейства, 
децата от семейства с нисък социа-
лен статус или маргинализирани 
общности. 

Обществото само по себе си все 
още не е достатъчно чувствител-

но към проблема с насилието над 
деца – не всеки разпознава децата, 
жертви, нито пък знае, че трябва 
да подаде сигнал, когато разбере, 
че едно дете е жертва на насилие – 
дори не всички учители, полицаи и 
лекари го знаят. 

КаКво тряБва да сЕ проМЕНИ? 

  Повече деца и възрастни да 
разпознават насилието, как да се 
предпазваме и справяме с него и 

как да реагираме, ако знаем, че 
дете е жертва на насилие. Може 
да се говори повече за това в учи-

5.2. прЕНЕБрЕГваНЕ И ЗЛоУпотрЕБа с дЕца
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лище, да се организират групови 
събирания за споделяне. Семей-
ствата също трябва да бъдат на-
сърчавани да говорят за това и да 
споделят. Могат да се направят и 
обществени кампании по въпроса. 

  Повече обучения на отговорни-
те възрастни – училище, социални, 
родители за видовете тормоз и на-
силие, включително психическия. 

  Да се създадат начини, по кои-
то децата, които са жертви, да бъ-
дат изслушвани, да могат да спо-

делят и да им бъде помагано. Да 
се вярва и да се проверява, когато 
едно дете се оплаче, че е жертва 
на насилие.

   Да има по-добър контрол върху 
спазването на законодателството 
що се отнася до деца, жертви на 
насилие. 

  Да се работи за по-добри меж-
дуинституционални връзки, най-
вече по-ефективна комуникация 
между съд и социални институции/ 
работници.

„Не само боят е насилие, понякога може да има и 
тормоз без да те пипнат, само с думи може да те 
накарат да се чувстваш гадно. щом се чувстваш 
гадно и другият не спира да го прави, въпреки че ти 
е гадно, значи може би си жертва на насилие.“

„трябва учителите да виждат какво става с децата 
и да казват на родителите, но и не само на тях, а 
може и на полицията ,ако трябва.“

„различните – шини, очила, цигани, християни, 
мюсюлмани...“

„Ми трябва учителите и психолога да повишат 
подготовката си. сега нищо не правят или по-добре 
нищо да не правят, защото не могат и сигурно 
защото им плащат малко. Като им плащат повече 
ще идват хора, които знаят как се работи“ 

 „да и после стават лоши и те. Мен като ме 
настъпят, аз също настъпвам и не спира, върти се 
едно и също.“

5. правосъдИЕ
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5.2. прЕНЕБрЕГваНЕ И ЗЛоУпотрЕБа с дЕца

ангажимент 2

популяризиране на правила за безопасност на 
децата в Интернет и на начини за реакция в 
случаи на вредно и незаконно съдържание, което 
може да бъде опасно за тях.

оценка: 3.68

КаКво сЕ сЛУчва?

В България държавата и през изминалата година не е предприела никакви 
последователни стъпки за информиране на децата и възрастните за опас-
ностите в Интернет. Пряко отговорните институции не изпълняват кон-
кретните стъпки, които са поели – като изработване на информационни 
уебсайтове например – а в училище новите учебни програми не засягат 
тези проблеми на децата.

КоГо попИтаХМЕ? 

Деца и млади хора, 15-16 години. 

КаКво МИсЛят дЕцата? 

Децата смятат, че е важно всеки 
един човек, който ползва интернет, 
да е наясно с правилата за безопас-
ност и рисковете, които поема. Те 
посочиха сред рисковете достъп-
ността на личните данни (липсата 
на настройки за поверителност), 
локализацията, която може да даде 
информация и на злонамерени 
хора за местоположението на де-
цата, натрапване на нежелана ин-
формация в сайтове като YouTube, 
тормоза, провокативните снимки и 
изнудването. 

Основни правила, които трябва да 
се спазват, са използването на по-
вече настройки за поверителност 
в социалните мрежи, несподеля-
не на твърде лична информация с 
широк кръг хора, изключване на 
локализацията ще повиши безо-
пасността. Младите хора смятат, че 
тези правила не се отнасят само за 
деца.

Смятат, че съучениците им са дос-
татъчно запознати, но теоретично-
то знание не ги прави по-защитени, 



74

тъй като не са достатъчно подгот-
вени в практически план. Дори 
запознаването и поставянето на 
фокуса върху опасностите, води до 

ефекта на защитата „това няма да 
ми се случи“.

КаКво тряБва да сЕ проМЕНИ? 

Децата смятат, че училището има 
много важна роля в информиране-
то за спазването на основни прави-
ла за безопасност в интернет. Зато-
ва е нужно: 

  Въвеждане на дигиталната гра-
мотност като част от учебния ма-
териал, но не само в часовете по 
информационни технологии. 

  Необходимо е повишаване на 
квалификацията на учителите по 
отношение на дигиталните тех-
нологии, за да могат да запознаят 
учениците с правилата.

  Работа в дигитална среда в учи-
лище.

„да получи информация за човека и да се стигне до 
бой, изнасилване.“

„приложенията ни искат твърде много лична 
информация и ние самите качваме много.“

„Не става с казване, защото не го приемат 
сериозно.“

„Училището трябва има повече технологии, ама не 
само в часовете по информационни, а и по другите.“

„да има други курсове, предмети, където да учим 
повече за технологиите, като при вас за интернета.“

„МоН трябва да иска учителите да си повишават 
знанията и уменията, за да могат да ни учат и нас.“

5. правосъдИЕ
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Оценките от Бележник 2017:  
Какъв е средният успех на държавата в грижата за децата?  

оБщИ прИНцИпИ На КооНпд 2.86

Недискриминация 2.13

Мнение на децата 2.83

Детска бедност 3.08

Сигурна и здравословна среда 3.42

сЕМЕЙНа срЕда И аЛтЕрНатИвНИ ГрИЖИ 3.01

Семейна среда 3.00

Деинституционализация 3.00

Осиновяване и приемна грижа 3.04

ЗдравЕопаЗваНЕ 3.64

Болнична и доболнична помощ 3.71

Психично здраве 2.86

Детска смъртност 4.36

оБраЗоваНИЕ 3.44

Образование и грижи в ранна детска възраст 2.83

Училищно образование 3.83

Приобщаващо образование 3.67

правосъдИЕ 3.05

Правосъдие, съобразено с интересите на детето 3.09

Пренебрегване и злоупотреба с деца 3.00

ГодИШЕН УспЕХ 3.20

КаКвИ оцЕНКИ НапИсаХа 
ЕКспЕртИтЕ? 
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Ангажимент Оригинална формулировка и източник

I.1.1. Чрез нов закон социал-
ните услуги да станат по-до-
бри, като отговарят по-бър-
зо и по-адекватно на всички 
специфични нужди на децата 
от различни ситуации чрез 
подкрепата на всички необ-
ходими специалисти и инсти-
туции.

Разработване на Закон за социалните ус-
луги, Тригодишен план за действие за из-
пълнение на Националната програма за 
развитие България 2020 в периода 2016 
– 2018 г., Област на въздействие: Подобря-
ване качеството на живот на децата и на-
сърчаване на социалното включване.

I.1.2. Да се работи за цялост-
ното благосъстояние на 
децата бежанци, дошли в 
България без възрастни при-
дружители, и да не се допус-
кат насилие и злоупотреби 
срещу тях.

Закрила и интеграция на непридружени 
малолетни и непълнолетни деца, Специ-
фична цел 2 към Приоритет 8. Интеграция 
на бежанците в социалния, икономиче-
ския, културния и гражданския живот на 
българското общество от Националната 
стратегия за интеграция на лицата, полу-
чили международна закрила в Р България 
2014 – 2020

I.2.1. Да се създадат начини 
децата в България да могат 
да изразяват мнението си за 
политиките, които се правят 
за тях, и това мнение да бъде 
взимано предвид.

Да се създадат механизми за зачитане 
мнението на децата при изработване и 
прилагане на политиките за тях, Нацио-
нална стратегия за детето 2008 – 2018, Дет-
ско участие 

I.3.1. Намаляване броя на де-
цата, живеещи в бедност

Намаляване на децата във възрастовия 
интервал 0-18 години, живеещи в бедност, 
със 78 000 (30% от общата национална 
цел и 25% от броя на бедните деца през  
2008 г.), Национална стратегия за намаля-
ване на живеещите в бедност с 260 хил. 
души до 2020 г. в  „Национална стратегия 
за намаляване на бедността и социалното 
изключване 2020 г.”

орИГИНаЛЕН вИд И проИЗХод 
На аНГаЖИМЕНтИтЕ
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I.4.1. Обезопасяване и модер-
низиране на детските пло-
щадки за игра 

Обезопасяване и модернизиране на дет-
ските площадки за игра, Национална про-
грама за закрила на детето 2016/ Развитие 
на различни форми, модели и инструмен-
ти за превенция на инцидентите и травма-
тизма при деца

I.4.2. Осигуряване на съвре-
менни жилищни условия за 
хора в неравностойно поло-
жение в обществото

Подкрепа за осигуряване на съвремен-
ни социални жилища за настаняване на 
маргинализирани групи от населението, 
включително ромите – на база Интегри-
рани планове за градско възстановяване 
и развитие, Тригодишен план за действие 
за изпълнение на Националната програ-
ма за развитие България 2020 в периода  
2016 – 2018 г.  

II.1.2. Развиване на умения-
та на социалните работници 
така, че да подкрепят роди-
телите при риск те да изоста-
вят децата си.

Предприемане на мерки в подкрепа на 
родителите при наличие на риск за детето 
от изоставяне – развиване на професио-
налните умения на социалните работни-
ци за ранно идентифициране на риска от 
изоставяне и предприемане на мерки за 
закрила, Национална стратегия за детето 
2008 – 2018

II.2.1. Обновяване на държав-
ния план за извеждане на 
деца в уязвима ситуация от 
старите институции

Актуализиране на Плана за действие за из-
пълнение на Националната стратегия „Ви-
зия за деинституционализация на децата в 
Република България“, Тригодишен план за 
действие за изпълнение на Националната 
програма за развитие: България 2020 в пе-
риода 2016 – 2018 г.

II.3.1. Създаване на възмож-
ности кандидатстващите за 
осиновяване хора и децата 
за осиновяване да бъдат под-
готвяни за осиновяването и 
да бъдат подкрепяни след 
него.

Да се развиват социални услуги за задъл-
жителна подготовка на кандидат-осино-
вители и на деца, на които им предстои да 
бъдат осиновени, и за подкрепа на осино-
вители и осиновени, Национална страте-
гия за детето 2008 – 2018

орИГИНаЛЕН вИд И проИЗХод На аНГаЖИМЕНтИтЕ
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II.3.2. Подобряване и разви-
ване на приемната грижа за 
децата и приемните родите-
ли, както и на възможностите 
за настаняване на деца без 
родителска грижа при близ-
ки и роднини.

Да се подобрява качеството на услугите 
„настаняване при роднини или близки“ и 
на доброволната и професионална прием-
на грижа, Национална стратегия за детето 
2008 – 2018 г.

III.1.1. Създаване на повече и 
по-добри възможности по-
вече деца в риск и бремен-
ни жени да имат достъп до 
здравна грижа.

Разширяване на обхвата на предоставяни-
те медицински услуги за бременни и деца 
в риск, Тригодишен план за действие за 
изпълнение на Националната програма за 
развитие България 2020 в периода 2014 – 
2016 г.

III.1.2. Осигуряване на по-
вече и по-добри начини за 
лечение, грижа и подкрепа 
на децата със специални по-
требности

Осигуряване на профилактика, диагно-
стика, лечение, рехабилитация и грижи за 
деца със специални потребности, Триго-
дишен план за действие за изпълнение на 
Националната програма за развитие Бъл-
гария 2020 в периода 2014 – 2016 г.

III.1.3. Въвеждане на повече и 
по-добре работещи здравни 
медиатори в България като 
начин повече хора от уязви-
ми групи да имат достъп до 
здравни грижи.

Утвърждаване на модела на здравни меди-
атори, като предпоставка за подобряване 
на достъпа до здравни грижи на уязвими-
те групи, Тригодишен план за действие за 
изпълнение на Националната програма за 
развитие на България 2020, който е за пе-
риода 2014 – 2016 г.

III.2.1. Въвеждане на цялост-
ни и дългосрочни начини за 
подкрепа и грижи за децата 
с психични разстройства и 
техните семейства.

Въведени програми за психичноздравно 
благополучие на децата, включително пре-
вантивни програми от грижи за деца с пси-
хични разстройства и техните семейства, 
Национална здравна стратегия 2020 г.

IV.1.1. Предоставяне на ин-
тегрирани услуги за ранно 
детско развитие (0-7 години)

Предоставяне на интегрирани услуги за 
ранно детско развитие (0-7 години), План 
за действие за периода 2015-2016 г. за из-
пълнение на Националната стратегия за 
намаляване на бедността и насърчаване 
на социалното включване 2020

орИГИНаЛЕН вИд И проИЗХод На аНГаЖИМЕНтИтЕ
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IV.2.1. Подкрепа на достъпа 
до предучилищно и училищ-
но образование

Подкрепа на достъпа до предучилищно и 
училищно образование, Тригодишен план 
за действие за изпълнение на Национал-
ната програма за развитие България 2020 
в периода 2014 – 2016 г.

IV.2.2. Въвеждане на начи-
ни за предотвратяване на 
отпадането от училище, за 
подкрепа на застрашените 
от отпадане и за подкрепа на 
отпадналите да се върнат в 
училище.

Осъществяване на превенция срещу отпа-
дането в задължителна училищна възраст, 
компенсаторни мерки за застрашените от 
отпадане и реинтеграция на преждевре-
менно напусналите, Тригодишен план за 
действие за изпълнение на Националната 
програма за развитие България 2020 в пе-
риода 2014 – 2016 г.

IV.3.1. Осигуряване на усло-
вия за включващо/приобща-
ващо образование

Осигуряване на условия за включващо/
приобщаващо образование, Тригодишен 
план за действие за изпълнението на На-
ционална програма за развитие „БЪЛГА-
РИЯ 2020” в периода 2016-2018 г. Приложе-
ние 1: Матрица с мерки за изпълнението 
на НПР: България 2020 в периода 2016 – 
2018 г.

V.1.1. Създаване на помеще-
ния за престой, изслушване и 
разпит на деца при съдебни 
производства.

Да се оборудват/адаптират специални по-
мещения за престой, изслушване, разпит 
на деца, включително на деца с уврежда-
ния, в производствата, които ги засягат, 
Националната стратегия за детето 2008-
2018, част: Участие на детето

V.1.3. Създаване на цялостни 
законови възможности на-
казателното правосъдие за 
деца да бъде по-щадящо към 
тях.

Изработване на пакет от законодател-
ни мерки за наказателно правосъдие за 
непълнолетни, Национална програма за 
закрила на детето 2016, Гарантиране на 
ефективна система за детско правосъдие 
в условия на междуинституционално съ-
трудничество

орИГИНаЛЕН вИд И проИЗХод На аНГаЖИМЕНтИтЕ
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V.2.1. Създаване на цялостен 
и дългосрочен начин за рабо-
та с деца жертви на насилие 
и за синхронизирано меж- 
ду различните професиона-
листи и институции реаги- 
ране, така че насилието сре-
щу тези деца да не се повтаря 
и да им бъде помогнато въз-
можно най-бързо.

Изготвяне на специализирана програма за 
работа с деца жертви на насилие или екс-
плоатация, включително механизъм за ко-
ординирано действие за предотвратяване 
и установяване на насилието, оценка на 
случая, насочване на детето към рехаби-
литация и проследяване на случаите с ог-
лед повишаване капацитета на системата 
за закрила на детето и осигуряване на спе-
циална закрила на децата, станали жертва 
на насилие или експлоатация, Национал-
ната стратегия за детето 2008 – 2018

V.2.2. Популяризиране на 
правила за безопасност на 
децата в Интернет и на на-
чини за реакция в случаи на 
вредно и незаконно съдър-
жание, което може да бъде 
опасно за тях.

Популяризиране на правилата за безопас-
ност на децата в компютърната мрежа за 
деца, родители и училищни власти и на 
адресите, на които може да се съобщава 
за вредно съдържание в Интернет, Нацио-
налната стратегия за детето 2008 – 2018

орИГИНаЛЕН вИд И проИЗХод На аНГаЖИМЕНтИтЕ



Национална мрежа за децата е обединение на 144 граждански органи-
зации, работещи за и с деца и семейства в цялата страна.

Насърчаването, защитата и спазването на правата на детето са ключова 
част от принципите, които ни обединяват. Ние вярваме, че във всички 
политики и практики, които пряко или косвено засягат децата, на първо 
място трябва да стои най-добрият интерес на детето. Нещо повече – те 
трябва да се планират, прилагат и наблюдават с ясна оценка за влиянието 
върху децата и младите хора, и с тяхното активно участие.

Национална мрежа за децата работи в четири основни области:  Семей-
ство, Здраве, Образование и Правосъдие.

наШата визия

Национална мрежа за децата работи за общество, в което всяко дете има 
свое семейство и се радва на най-добрите възможности за живот и разви-
тие. Съществува хармония между секторните политики за детето и семей-
ството и правата и благосъстоянието на децата са гарантирани.

наШата миСия

Национална мрежа за децата се застъпва за правата и благосъстоянието 
на децата като обединява и развива широка, обществено значима мрежа 
от организации и съмишленици.

нмд в циФри

79 044 деца са били подкрепени през 2016 г. с работата на орга-
низациите членове на Национална мрежа за децата.

36 577 семейства са достигнати и подкрепени от организа-
циите, част от Национална мрежа за децата през 2016 г.

8 262 са професионалистите, работещи с и за деца и семейства, 
които са подкрепени от организациите членове на Мрежата. Това са со-
циални работници, психолози, учители, съдии, пробационни служби, 
библиотекари, полицаи и много други.

www.nmd.bg
www.facebook.com/nmdbg

За НацИоНаЛНа МрЕЖа 
За дЕцата
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