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ÇÀÅÄÍÎ ÐÀÇÁÈÐÀÌÅ ÏÎÂÅ×Å 

По въпросите на детето и семейството е невъзможно да се твърди, че сме изчерпали 
знанието си за дадено явление, проблем или ситуация. Поради това трудно може да 
съществува претенция за единен всезнаещ център. В същото време авторитетите по 
темата  са подложени на съмнение и именно затова хората сами трябва да изграждат 
разбирането си за заобикалящия ги свят. Водени от тези размисли, ние от Национална 
мрежа за децата вече трета година обединяваме своите сили, за да представяме въз-
можно най-обективно въпросите, които касаят живота и развитието на децата в Бъл-
гария. 

Третото издание на Доклада „Бележник 2014: какъв е средният успех на държавата в 
грижата за децата?“ проследява изпълнението на държавните ангажименти в областта 
на политиките, свързани с децата и семейството и отправя препоръки за тяхното по-
добрение. Освен това, той е и „сборник“ от мнения и данни, които биха могли да под-
помогнат професионалистите и експертите, работещи в сферите, свързани с децата, за 
да правят по-добри закони и по-добра среда за децата ни. Нашият „Бележник“ има за 
цел да събере и да систематизира информацията за състоянието на децата у нас и така 
да помогнем на всеки, който желае да повиши и разшири своето разбиране за децата 
на България. 

Миналата година си поставихме въпроса дали ние успяваме да стигнем с този доклад 
до всички хора, освен до политиците и държавните служители. И нашият кратък отго-
вор беше „Не“! Дадохме си сметка, че в изготвянето и разпространението на „Бележ-
ника“ досега на практика сме пропускали най-важния адресат на нашите усилия, а 
именно - самите деца и техните родители. Та нали те са тези, които би трябвало първи 
да получат възможността да разберат проблемите в пълнота, надхвърляйки интуитив-
ното знание за недостатъците в сложния свят? А и в крайна сметка именно те са пър-
вите, които „понасят“ тези недостатъци! Вярваме, че посланията и основните насоки на 
работа на Национална мрежа за децата като общност от професионалисти и експерти 
ще има смисъл, ако се достигне и до друга аудитория, освен държавните служители и 
министерствата. А това са именно хората, които са директно ангажирани с децата – ро-
дителите, учителите, лекарите, социалните работници и др., както и самите деца и мла-
ди хора. Затова сме включили в това издание на доклада идеи за „Малки стъпки към 
голямата промяна” – какво всеки от нас може да направи, за да се подобри животът на 
децата в България. Така ние тази година изработихме два варианта на нашия „Бележ-
ник“. Този, който държите в ръцете си и друг, по-разширен вариант1, предназначен за 
държавните институции и политиците.  

Тази година си зададохме още едни въпрос: можем ли да обсъждаме и да даваме пред-
ложения за решаване проблемите на децата, ако те самите не участват? И нашият кра-
тък отговор отново беше „Не“!  Децата и младите хора трябва да участват в решаването 
на тези въпроси и в обсъждането им редом с нас, а защо не и малко пред нас. Още в 
средата на 2013 г. поканихме деца и млади хора от „Мегафон“ – платформа  за детско и 
младежко участие на Мрежата, да излъчат свои представители за включване в изготвя-
нето на „Бележника“.  Така се оформи една група от десет ентусиазирани деца и млади 
хора, които влязоха в ролята на изследователи на детски права в някои от темите на 
доклада.  Погледът на децата и младите хора беше много важен за нас  и ние ги подкре-
пихме, за да могат да срещнат и изследват по свой начин областите, които тях самите 
ги интересуват и вълнуват в най-голяма степен. 

И така, стъпка по стъпка стигнахме до това издание на „Бележник 2014“ такъв, какъвто 
го държите в ръцете си. Надяваме се да сме успели да ви представим картина, която да 
стимулира разбиране и да мотивира за действие. Вярваме, че само с усилията на всич-
ки нас като общество ще успеем да помогнем на децата си да се превърнат в щастливи 
и успешни граждани на страната ни. 

   Георги Богданов,
   Изпълнителен директор,
   Национална мрежа за децата

Национална мрежа за децата изказва своите благодарности на всички, които доп-
ринесоха за изготвянето на популярната версия на доклада „Бележник 2014: Какъв е 
средният успех на държавата в грижата за децата?”. Изказваме специални благодар-
ности към младежите от младежка мрежа „Мегафон”, които изготвиха проучванията 
и проведоха интервюта със заинтересованите лица. Благодарим на Деян Петров от 
екипа на Асоциация „Родители” за оказаната методологическа подкрепа в работата 
на младежите.  Изказваме благодарности на авторите, които разработиха текстовете 
в експертната версия на доклада и на които се опирахме при изготвянето на попу-
лярната версия на „Бележник 2014”. Особени благодарности към Албена Раленкова 
за мащабните усилия по „превеждането” на експертните текстове на разбираем и 
достъпен език и добавянето на човешки елемент и лична история, така че съществу-
ващите проблеми да станат видими и за широката общественост. 

ÀÂÒÎÐÈ ÍÀ ÒÅÊÑÒÎÂÅ ÎÒ ÌËÀÄÅÆÊÀ ÌÐÅÆÀ „ÌÅÃÀÔÎÍ”:

Аделина Кюнчарска
Александър Хурмузов 
Йоанна Благоева 
Кристина Кордова
Мадлен Зашева
Михаела Боянова
Радостина Кушева
Росита Костадинова
Румен Андреев
Юлиана Руменова

ÑÚÑÒÀÂÈÒÅË ÍÀ ÏÎÏÓËßÐÍÀÒÀ ÂÅÐÑÈß ÍÀ „ÁÅËÅÆÍÈÊ 2014”: 

Албена Раленкова

ÁËÀÃÎÄÀÐÍÎÑÒÈ ÓÂÎÄ 

1.   Експертния вариант 
на  „Бележник 2014”  можете 
да намерите на www.nmd.bg. 
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ÌÅÒÎÄÎËÎÃÈ×ÅÑÊÈ ÁÅËÅÆÊÈ

 „Бележник 2014” е трети пореден годишен доклад на Национална мрежа за децата, 
който оценява изпълнението в рамките на календарната 2013 г. на избрани държавни 
ангажименти в сферата на политиките за деца и семейства в България. Тази година, 
докладът излиза в съкратено издание за първи път.

Целта на тази популярна версия на Бележника е да представи проблемите и трудно-
стите в живота на децата в България за широката общественост, както и да покаже на 
всеки български гражданин как може да бъде част от голямата промяна чрез пример-
ни малки стъпки.

За пръв път „Бележник 2014” включва и детската и младежка гледна точка към пробле-
мите за правата на децата и тяхното благосъстояние у нас. 

Още в средата на 2013 г. отправихме своето предложение към „Мегафон“ – платформа 
за детско и младежко участие на Национална мрежа за децата, да излъчи свои предста-
вители за включване в изготвянето на „Бележника“. Оформи се група от десет ентусиа-
зирани млади хора, с които заедно изяснихме концепцията за тяхното участие, какъв е 
резултатът, който искаме да постигнем и как точно ще стигнем до него.

Важен аспект от работата на младежите беше социологическо изследване, което са-
мите те планираха и осъществиха „на терен“ в периода октомври – декември 2013 г. 
Младите хора се разпределиха в екипи по пет теми – по една от всяка избрана от тях 
област на „Бележника“. В зависимост от специфичната проблематика, с която се зани-
маваха „на терен“, те бяха подкрепени при избора на методи, разработването на подхо-
дящ изследователски дизайн, методическото организиране и реализиране на фазите 
на проучването. Ето и конкретните методи, които всяка работна група използва: 

(ÍÅ)ÔÓÍÊÖÈÎÍÈÐÀÒ ËÈ Ó×ÈËÈÙÍÈÒÅ ÑÚÂÅÒÈ ÍÀ ÄÅÖÀÒÀ?

Темата разработиха:    Росита от Габрово и Румен от София.
Теренната работа беше проведена на: територията на Габрово и София.
Посетени институции и организации:  3 гимназии и 3 организации в обществена 

полза.
Интервюирани лица и групи:   3-ма експерти, 2-ма директори на училища, 

2-ма педагогически съветници и 2-ма уче-
ника

Използвани методи:    дълбочинно и полуструктурирано интер-
вю, анализ на документи

ÊÎÈ ÑÀ ÍÀÉ-×ÅÑÒÎ ÑÐÅÙÀÍÈÒÅ ÏÐÎÁËÅÌÈ ÏÐÈ ÏÐÈÅÌÍÈÒÅ 
ÐÎÄÈÒÅËÈ?

Темата разработиха:   Радостина от София и Юлиана от Самоков
Теренната работа се извърши на:  територията на  София
Посетени институции и организации:  2 неправителствени организации
Интервюирани лица и групи:   2-ма експерти, 1 социален работник и 4-ма 

приемни родители
Използвани методи:    дълбочинно интервю

ÅÔÅÊÒÈÂÍÀ ËÈ Å ÐÀÁÎÒÀÒÀ ÍÀ ÏÑÈÕÎËÎÇÈÒÅ Â Ó×ÈËÈÙÅ?

Темата разработиха:     Кристина от Габрово, Александър от София 
и Аделина от Самоков

Теренната работа се извърши на:   територията на Габрово,  Самоков,  София и  
Трявна 

Посетени институции и организации:  2 неправителствени организации (НПО), 
2 средни общообразователни училища 
(СОУ), 2 начални училища (НУ), 1 професио-
нална и една гимназия

Интервюирани лица и групи:   учители, ученици, директори, психолози и 
експерти

Използвани методи:    дълбочинни и полуструктурирани интер-
вюта

ÌÅÒÎÄÎËÎÃÈ×ÅÑÊÈ ÁÅËÅÆÊÈ

ÊÀÊÂÈ ÑÀ ÏÐÅÄÈÌÑÒÂÀÒÀ È ÍÅÄÎÑÒÀÒÚÖÈÒÅ ÍÀ Ó×ÅÁÍÈß 
ÏËÀÍ ÏÐÅÇ ÏÎÃËÅÄÀ ÍÀ Ó×ÅÍÈÖÈ È Ó×ÈÒÅËÈ?

Темата разработи:   Мадлен от гр. Перник
Теренната работа се извърши на:  територията на гр. Перник
Посетени институции и организации:  професионална гимназия (ПГ) и средно об-

щообразователно училище (СОУ)
Интервюирани лица и групи:   четири групи ученици (общо 19 ученика), 

три групи учители (общо 9 учителя) и ин-
дивидуални интервюта с двама училищни 
директори

Използвани методи:   фокус-групи и дълбочинни интервюта

ÍÀËÈ×ÈÅ È ÅÔÅÊÒÈÂÍÎÑÒ ÍÀ „ÑÈÍÈÒÅ ÑÒÀÈ“

Темата разработиха:   Михаела от Перник и Йонни от Самоков
Теренната работа се извърши на:   територията на София,  Самоков и  Перник
Посетени институции и организации:   2 неправителствени организации (НПО) , 

1 Районно управление на полицията (РУП) 
и 1 Местна комисия за борба с противооб-
ществените прояви на малолетни и непъл-
нолетни (МКБППМН)

Интервюирани лица и групи:    1 представител на криминална полиция, 
1 секретар от МКБППМН, 1 психолог и 1 екс-
перт

Използвани методи:    дълбочинно интервю и анализ на доку-
менти

Популярната версия на „Бележник 2014” стъпва и на текстовете на експертите, къ-
дето проблемите се разглеждат на база на цялостен анализ на ситуацията, просле-
дява се напредъкът на държавата в решаването им и се предлагат препоръки за 
постигане на повече ефективност. Редактор с дългогодишна практика „преведе” 
експертните текстове, за да звучат те по-достъпно и работи със Секретариата на 
Мрежата за финализирането на текстовете и предложенията за „малки стъпки към 
голямата промяна”.
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ÎÒËÈ×ÅÍ 6

ÌÍÎÃÎ ÄÎÁÚÐ 5

ÄÎÁÚÐ 4

ÑÐÅÄÅÍ 3

ÑËÀÁ 2

ÑÊÀËÀ ÇÀ
ÎÖÅÍßÂÀÍÅ

налице е съществена, позитивна промяна в живота 
на децата

наличие на позитивни резултати за децата

задоволително, но недостатъчно развитие за децата

незадоволително развитие, ограничен позитивен 
ефект за децата

 неприемлив резултат, нищо не е направено 
или стъпките са в погрешна посока
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ÎÁÙÈ ÏÐÈÍÖÈÏÈ ÏÎ ÊÎÍÂÅÍÖÈßÒÀ
ÍÀ ÎÎÍ ÇÀ ÏÐÀÂÀÒÀ ÍÀ ÄÅÒÅÒÎ

ÎÁÙÈ ÏÐÈÍÖÈÏÈ ÏÎ ÊÎÍÂÅÍÖÈßÒÀ
ÍÀ ÎÎÍ ÇÀ ÏÐÀÂÀÒÀ ÍÀ ÄÅÒÅÒÎ

Вероятно често сте чували или чели различни позовавания на Конвенцията на ООН 
за правата на детето. Но какво всъщност представлява Конвенцията? 

Проблемът за защита правата на децата има дълга история. Първите дискусии да-
тират още от 18 в., но активното обсъждане, дефинирането на проблема и търсе-
нето на възможно най-доброто му решение започват в началото на 20 в. с ясното 
съзнание, че децата се нуждаят от специална грижа и условия, за да израснат като 
пълноценни зрели хора. Само общите и обединени усилия на деца и възрастни, на 
институциите, организациите и отделните хора могат да осигурят това. През 1989 
г. Организацията на обединените нации (ООН) приема Конвенцията за правата на 
детето2, за да могат всички страни да гарантират в рамките на възможното, че де-
цата им ще получат грижите, от които се нуждаят. Конвенцията съдържа 54 члена, в 
които се дава определение на това какво е дете, подробно се описват ангажимен-
тите на държавите във връзка с гарантиране и осигуряване на основното право на 
живот и свобода на всяко дете, равното му третиране, независимо от раса, пол и 
вероизповедание, зачитането на неговото семейство, осигуряването на достъп до 
образование, здравни грижи, защита при военни конфликти и т.н. Освен това в този 
документ за децата са предвидени мерки за отчет по напредъка на изпълнението 
на Конвенцията на всяка от държавите, които са я приели. 

През 1991 г. България приема Конвенцията и с това поема ангажимента за нейното 
изпълнение на територията на страната. В този смисъл принципите на Конвенци-
ята стават задължителни за българското законодателство и институциите, а това 
означава и за всеки гражданин на държавата, т.е за всеки един от нас. 

Държавата е длъжна да въведе в законовата структура на страната принципите на 
Конвенцията, както и да разработи и осигури действени механизми за прилагането 
им и контрола по тяхното изпълнение. Ние, гражданите на България, носим отго-
ворност как в рамките на своя живот и в ежедневието си се грижим за отглеждане-
то на собствените си деца, как работим с деца и как изобщо се отнасяме с децата и 
техните семейства. Дали успяваме да превърнем фразата „децата са най-голямата 
ни ценност“ в реални действия? Защото, ако в документите става дума за децата 
по принцип, в живота ни това са конкретните деца, които срещаме всеки ден. Това 
е твоето дете, което вечер те чака с нетърпение и грейнали очи, за да ти разка-
же как на двора в училището са си построили замък от камъни, как палавата Лили 
пее от втория етаж, как Митко от площадката е паднал с новото си колело. А днес 
срещнахме навън детето с издутата раница, рошавата тийнейджърка с огромните 
обувки, която пушеше на улицата, момченцето на инвалидната количка със своята 
борбена майка, мургавото хлапе, което ровеше в кофата за боклук и онова дете, 
тичащо с раница към училище... Всички те са нашите деца.

Виждаме ли ги? До тях ли сме, когато имат нужда от нас? Знаем ли какво ги притес-
нява или какво ги радва?  Конвенцията за правата на детето е за всички тях.

Гарантирането на общите принципи на Конвенцията на ООН за правата на детето 
е проследено в четири подобласти – недискриминация, мнение на децата, детска 
бедност и благосъстояние, сигурна и здравословна среда. Ето и развитията през 
изминалата година:

Най-критично е положението, свързано с проблемите на дискриминацията и дет-
ската бедност. През изминалата година държавата отново не изпълни ангажимента 
си да създаде специално звено за борба срещу дискриминацията на децата към 
Комисията за защита от дискриминация. Съществуването на подобно звено, както 
и на специален ред на производство в случаите, в които има твърдения за дискри-
минация на деца, би създало условия за по-ефективна работа на различните ин-
ституции, свързани със закрила на децата, и най-вече би поставило обществения 
акцент върху факта, че децата се нуждаят от специална закрила от дискриминация.

България все така няма и специализиран омбудсман за детето.
Продължаваме да водим тъжната статистика за най-бедната страна в Европейския 
съюз, като 52.3% от децата у нас живеят в риск от бедност или социално изключ-
ване. Най-голям е рискът от бедност при деца, отглеждани от един родител и при 
децата от многодетни семейства. Намаляването на равнището на бедност трябва 
да е сред приоритетните задачи на държавата, а работата в тази посока би оказала 
благоприятно влияние върху всички останали сфери на детско развитие. Една от 
стъпките за подобряване на работата на социалната система е и разработване и въ-
веждане на стандарти за социална работа с деца за социалните работници. Липсата 

на подобни стандарти води до претоварването на хората, работещи с деца и до 
невъзможност да отделят достатъчно време за работа с тежките случаи на насилие 
и подкрепа на детето. 

Правото на мнение и участие на децата е една от посоките, в които може да се 
отбележи безспорен напредък през изминалата година. Съвместните усилия на 
държавни институции в лицето на Държавната агенция за закрила на детето и Ми-
нистерство на образованието и науката, заедно с неправителствени организации, 
доведоха до реализиране на пилотен проект за укрепване на ролята на училищ-
ните и детски съвети. За съжаление, въпреки тези положителни развития, все още 
липсва дългосрочен план за развитие на автентично и пълноценно детско участие. 

Сигурност и здравословна среда са сред нещата, които всеки от нас иска да оси-
гури за децата си. Какво направи държавата през изминалата година, за да ни по-
могне? Със средства по различни оперативни програми, финансирани от Европей-
ския съюз, над 150 млн. лева са инвестирани в ремонт или изграждане на детски 
площадки, ремонт на училищни физкултурни салони и реновиране на паркове и 
зелени площи в различни общини на територията на страната. Според сега съ-
ществуващата нормативна уредба има стандарти за безопасност на съоръженията, 
предназначени за деца, но за съжаление липсва специализиран контролен орган, 
който постоянно да следи за безопасността.

2.   Пълният текст на Конвенцията 
можете да прочетете тук: 
 http://nmd.bg/konvetsiya-na-
oon-za-pravata-na-deteto/, а 
адаптираната за деца версия тук:
 http://www.unicef.bg/bg/article/
Konventsiya-za-pravata-na-deteto-
adaptirana-versiya-za-detsa/411
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1.1. ÍÅÄÈÑÊÐÈÌÈÍÀÖÈß

ÎÖÅÍÊÀ:

ÊÀÊÂÎ Å ÍÅÄÈÑÊÐÈÌÈÍÀÖÈß?

Под недискриминация се разбира липса на различно отношение към определен 
човек или група от хора, основано на пол, народност, етническа принадлежност, 
човешки геном, гражданство, произход, религия или вяра, образование, убежде-
ния, политическа принадлежност, лично или обществено положение, увреждане, 
възраст, сексуална ориентация, семейно положение, имуществено състояние или 
всякакви други признаци, установени в закон или международни договори, по-
дписани от България. 

ÊÀÊÂÎ ÑÅ ÑËÓ×È ÏÐÅÇ ÃÎÄÈÍÀÒÀ? 

България като държава и на базата на международното законодателство и на прин-
ципите на Конституцията като върховен закон в страната, има ангажимент да осигу-
ри на гражданите си, включително и на децата, равни възможности и равно трети-
ране, т.е. да гарантира, че няма да бъдат обект на дискриминация. Това е идеалният 
вариант. Реалната ситуация обаче е друга, защото различното отношение към опре-
делен човек или група от хора може да бъде предизвикано или да произтече от най-
разнообразни причини. Ето защо у нас са създадени специализирани органи, които 
имат за цел да гарантират правата и равното отношение към гражданите на страната, 
включително и от страна на самите държавни институции. Такива органи са Комисия-
та за защита от дискриминация и омбудсманът на Република България.

У нас все още няма специализиран и независим орган за защита правата на 
децата, както препоръчва Комитетът по правата на детето към ООН.

Комисията е независим специализиран орган, чиято задача е да предотвратява дис-
криминация, да защитава гражданите от дискриминация и да провежда държавната 
политика в областта на равните възможности и равното третиране. Комисията има 
пет специализирани състава, но сред тях няма такъв, който се занимава само с дис-
криминацията срещу деца. Няма и специално обучени специалисти за разследване и 
работа по случаи за дискриминация на деца. 

Друг независим орган, който следи за спазването на правата на гражданите, е ом-
будсманът на Република България. Той се подчинява единствено на Конституцията 
и е застъпник на правата на хората и пазител на обществения интерес. България е 
една от трите държави, членки на Европейския съюз, които нямат специализиран 
омбудсман за детето. В момента случаите, в които става дума за засягане или наруша-
ване на права на деца, се разглеждат по общия ред. Създаването на специализиран 
омбудсман за детето ще гарантира независим мониторинг и контрол за спазване на 
детските права и би дало възможност за по-ефективно решаване на конкретни слу-
чаи, при които деца са дискриминирани.

Децата с увреждания, децата от малцинствени и етнически групи и децата бежанци 
са най-често потърпевши от неравнопоставено отношение в училищата и детските 
градини, в болниците и поликлиниките. 

Отношението към момичетата продължава да бъде неравнопоставено и базирано 
на стереотипи. В някои общности те са тези, които основно се грижат за по-малките 
деца. Негативните последици от липсата на здравно образование в училище засягат 
в голяма степен момичетата, като са налице множество ранни бременности и ражда-
ния още в ученическа възраст.  

По данни на Държавна агенция за закрила на детето, родилките под 18 години 
са над 7 000 годишно.

Ñðåäåí 2.50

1.1. ÍÅÄÈÑÊÐÈÌÈÍÀÖÈß

Това са над 11% от всички раждания в страната, а 10% от абортите са направени 
на непълнолетни и малолетни момичета. Не са изключение и случаите на крими-
нални аборти на малолетни и непълнолетни момичета, направени без знанието 
на родителите им и в нарушение на закона - практика, която крие сериозни опас-
ности за здравето им. 

ÌÀËÊÈ ÑÒÚÏÊÈ ÊÚÌ ÃÎËßÌÀÒÀ ÏÐÎÌßÍÀ

»  Прочетете Конвенцията за правата на детето.

»  Запознайте децата около вас с адаптираната специално за тях версия: 
http://www.unicef.bg/assets/UNICEF_Convention_Children_s_Rights.pdf  и обсъде-
те и тяхната отговорност за зачитането на правата на останалите хора.

»  Сложете текста на Конвенцията на сайта на училището или на мястото, където 
работите.

»  Говорете с децата около себе си за различието и за различните хора. Покажете 
им, че всяко човешко същество е ценно и заслужава уважение, като проявите 
зачитане и уважение първо към самите тях.

»  Покажете на децата около себе си, че да не си съгласен с определено мнение 
или поведение, не означава да отхвърлиш човека, който го носи. Прокарайте фи-
ната граница между неприемането на позиция и неприемането на друго човешко 
същество.

»  Окуражавайте децата да играят с това, което най-много привлича вниманието 
им, вместо да делите играчките на играчки за момичета и играчки за момчета, 
защото в наше време и мъжете готвят и гледат деца, а жените карат автобуси и 
влакове. 
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1.2. ÌÍÅÍÈÅ È Ó×ÀÑÒÈÅ ÍÀ ÄÅÖÀÒÀ 

ÎÖÅÍÊÀ:

ÊÀÊÂÎ ÎÇÍÀ×ÀÂÀ Ó×ÀÑÒÈÅ ÍÀ ÄÅÖÀÒÀ?

Според Конвенцията на ООН за правата на детето, децата имат право да формират 
свои собствени възгледи, които да изразяват свободно и на които да се отдава не-
обходимото значение. Детското участие насърчава децата да изпробват нови мо-
дели на общуване, да развиват умения и да трупат знания; учи ги, че другите също 
имат право на собствен глас. Включването на децата допринася и за общностното 
и институционално развитие в различните сфери на обществения живот, както и 
за по-добрата закрила на децата.  

ÊÀÊÂÎ ÑÅ ÑËÓ×È ÏÐÅÇ ÃÎÄÈÍÀÒÀ? 

На национално равнище до момента има един орган за участие на децата – Нацио-
налният съвет на децата към Държавната агенция за закрила на детето. Той е съз-
даден през 2003 г. с консултативна цел и по същество се явява инструмент за на-
сърчаване на детското участие в процесите на вземане на решения. В него членуват 
по един представител от всяка от 28-те области в България. На областно, местно и 
училищно равнище има множество детски съвети и парламенти, създадени с цел да 
насърчават детското участие при вземане на решения, свързани с проблемите на 
децата. За съжаление, поради липсата на регламентация, повечето от тези форми на 
детско участие са доста стихийни, резултатите от работата им не са ефективни и по-
ради това те не са особено устойчиви или съществуват само формално.

Именно поради тази причина, през 2012 г. Държавната агенция за закрила на детето 
разработи Харта и Механизъм за детско участие с цел създаване на модел за оси-
гуряване на подходяща среда и структура за консултиране с децата в процеса на 
вземане на решения. Фондация „Партньори-България“ провежда пилотен проект за 
укрепване на ролята на детските и младежките училищни съвети. Целта е той да пос-
лужи за изработване и изпробване на модел-рамка на организация и представител-
ство на децата, който след това да бъде приложен в по-широк мащаб. 

Към януари 2014 г. 17 училищни, 8 общински и 1 областен съвети на децата са 
обединени от общ Механизъм за детско участие, което допринася за активно 
включване на децата в живота на обществото ни..

До края на 2014 г. пилотният проект за създаване на училищни и младежки съвети 
предвижда да работи предимно за укрепване на капацитета на включените в про-
екта съвети, така че да могат да продължат работата си и сами. Сериозен проблем 
в рамките на училището е липсата на яснота къде стои училищният съвет спрямо 
училищното ръководство и педагогическия съвет, какви са неговите отговорности и 
правомощия и т.н. 

Следващата стъпка в процеса на разширяването на детското участие е работа по 
изграждането на собствена идентичност на детските съвети. Това означава те да се 
превърнат в ясно разпознаваеми както от децата, така и от възрастните. Те трябва 
да станат пространства, в които детският глас и право на мнение да бъдат чувани от 
възрастните.

Детското участие на ниво училище няма как да се случи без промяна на модела от 
училище с високи стандарти към училище с високо качество за всяко дете. Целта 
е децата и младите хора да не се движат по предначертан от възрастните път, а да 
се учат как да откриват, да правят избори и да понасят последствията от тях като 
участват пълноценно в училищния живот.

Ñðåäåí 3.18

1.2. ÌÍÅÍÈÅ È Ó×ÀÑÒÈÅ ÍÀ ÄÅÖÀÒÀ 

Ако искаме децата ни да се отнасят към училището, в което прекарват половината 
от деня си, като към свое място, в което се чувстват сигурни, то трябва да им дадем 
възможност да участват в рамките на компетентността си в структурирането на това 
пространство. Все още не е изпълнен ангажиментът от страна на държавата да бъде 
регламентирано участието на учениците в срещи, на които се обсъждат ключови въ-
проси за живота на училището, учебните програми, извънкласните дейности, въпро-
си за дисциплината, налагането на санкции на отделни ученици, вътрешния ред в 
училище и др.

ÐÅÇÓËÒÀÒÈ ÎÒ ÏÐÎÓ×ÂÀÍÅÒÎ ÍÀ ÌËÀÄÈÒÅ ÕÎÐÀ

(ÍÅ)ÔÓÍÊÖÈÎÍÈÐÀÒ ËÈ Ó×ÈËÈÙÍÈÒÅ ÑÚÂÅÒÈ ÍÀ ÄÅÖÀÒÀ?

Драги ми читателю, 

Ние сме Росита, доброволец към Сдружение „Социален диалог-2001“, Габрово, и 
Румен от Професионалната гимназия „А.С.Попов“, София.

Нашата цел беше да научим повече за начина, по който функционират училищ-
ните съвети в нашите градове и какви са предизвикателствата, пред които са 
изправени. Проведохме изследването си в Габрово и София. Интервютата бяха 
много интересни - всяко беше уникално заради различните хора, с които разго-
варяхме. Срещнахме се с директори, ученици, педагогически съветници и екс-
перти. Хората, които интервюирахме, наистина се интересуваха от проблема и 
това много ни помогна. 

Училищните ученически съвети са форма на участие на децата в живота на учили-
щето. Те са подпомагани от директори, учители и педагогически съветници. „Уче-
ническият съвет е създаден, за да може в рамките на училището да има организа-
ция, в която учениците имат възможност да  заявяват своите позиции и да дават 
идеи“, казва училищен директор от Габрово. 

Според ученик, с когото разговаряхме, „причината за зараждането на учениче-
ския съвет е желанието на младите хора да бъдат активни и да разчупват ат-
мосферата на учебните занятия. Младежите искат да бъдат част от ученическия 
живот като организират и провеждат различни кампании и инициативи“.

Стигнахме до извода, че за да функционират добре училищните съвети, младе-
жите, участващи в тях, имат нужда от силна мотивация за участие. Според ин-
тервюираните обаче засега тя е по-скоро ниска. Причините за това могат да се 
търсят във факта, че учителите често налагат своето мнение над младежите и ги 
карат да се чувстват пренебрегнати и да смятат, че мнението им не се взема на 
сериозно и не е важно за разработването или изпълнението на дадена инициа-
тива. „Бариера за създаването на ученически съвети най-често са директорите, 
защото според тях учениците нямат право на глас и изобщо няма какво да из-
разяват, като са само ученици. Дори и да се вижда, че има какво да правят, на 
учениците пак не се разрешава да отстояват мнението си“ (училищен директор 
от Габрово).

Една от най-важните препоръки според нас е ученическите съвети да се предста-
вят пред училищната общност по-интерактивно и разчупено, за да бъдат моти-
вирани учениците да участват. Добър пример за заинтересованост у учениците е 
основаването на Софийския ученически съвет (СУС) по идея на няколко ученика 
от различни гимназии от София, осъществена с помощ от Регионалния инспекто-
рат по образованието. Учениците създават един съвет със самостоятелно учени-
ческо управление и решават въпроси, свързани със самите тях. Целта им е всички 
училища в София да имат свой представител в съвета. 

„Немалка полза носят контактите между учениците. Чрез ученическия съвет и 
инициативите, в които участват, те създават приятелства помежду си“ (училищен 
директор от Габрово). Това мнение ни наведе на мисълта, че освен интерактив-
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1.2. ÌÍÅÍÈÅ È Ó×ÀÑÒÈÅ ÍÀ ÄÅÖÀÒÀ 

ното представяне  на училищните съвети, много би помогнало за нарастване на 
интереса към тях и споделянето на идеята между приятели и познати.

От проведените интервюта стана ясно, че възрастните, които работят с младите 
хора в рамките на училищните съвети, трябва да бъдат подготвени и обучени за 
това, за да развият своята подкрепяща роля, както и да се учат организирано и 
подредено да дават насоки за работа на участниците, без да натрапват мнението 
си.

Така например, пилотният проект на ДАЗД, УНИЦЕФ-България и фондация „Парт-
ньори България“ за създаване на училищни и общински съвети на децата обуча-
ва хората, които ще се занимават с въпросните съвети. Обученията дават повече 
информация за това какво е детско и младежко участие, стремят се да изградят 
умения у възрастните, включително за това как да бъдат включени повече учени-
ци в ученическите съвети или в дадена инициатива. Те подпомагат и по-лесната 
комуникация между възрастни и млади и така правят работата на съветите по-
ефективна.

Друго предизвикателство пред съветите според нас е, че някои от учениците, 
които интервюирахме, са на мнение, че единствените им права и ангажименти са 
тези, описани в правилника за вътрешния ред на училището. „Първо трябва да се 
види точната форма на работа и действие на съветите, за да може чак тогава да се 
напишат или регламентират права, ангажименти и задължения на ученическите 
съвети на децата“, казва ученик от Габрово. Ясно формулираните права, задъл-
жения и ангажименти дават възможност на младежите да се усъвършенстват в 
избраната от тях „роля” и  да се включат по-ефективно в екипната работа и разби-
рателство. Липсата на ясно изградена структура понякога всява смут и неразби-
рателство, което води до неефективност на съвета.

Колкото повече се говори за ангажименти, права и задължения, толкова повече 
трябва да се говори и какви са ползите от съветите за младежите, училищата и 
общините. От разговорите с учениците стигнахме до извода, че участието на мла-
дите хора в съветите им помага да се изграждат като личности и да се подготвят за 
професионалната си реализация. Самите ние като участници в такива съвети би-
хме могли да кажем, че развиваме комуникативните си умения - не само с учени-
ците в ученическия съвет, но и при дадена инициатива. Според самите младежи 
и техните педагогически съветници и директори, основната полза за училищата 
е, че чрез съветите се развива и утвърждава детското и младежко участие. „След  
въвеждането  на  механизма  за  детско  участие,  работата на  училищата  е  стана-
ла  по-лесна и  комуникацията с  общината е  станала  по-честа и  сигурна“, казва 
експерт от София.

Надяваме се, че с нашето изследване ще допринесем за популяризирането и раз-
витието на ученическите съвети, както и за интереса на читателя към тях.

ÌÀËÊÈ ÑÒÚÏÊÈ ÊÚÌ ÃÎËßÌÀÒÀ ÏÐÎÌßÍÀ

»  Зачитайте мнението на децата си и се отнасяйте с уважение към него, дори да не 
сте съгласни.

»  Вслушвайте се в думите им, но и не пренебрегвайте поведението им, защото децата 
невинаги изразяват мнението си с думи.

»  Стимулирайте децата около себе си да споделят какво мислят и да аргументират 
мнението си

»  Включвайте ги в дейности, които са в рамките на техните възможности, делеги-
райте им нови за тях отговорности и ги окуражавайте да се справят с тях, за да им 
помогнете да израснат като отговорни и справящи се хора.

1.2. ÌÍÅÍÈÅ È Ó×ÀÑÒÈÅ ÍÀ ÄÅÖÀÒÀ 

»  Използвайте всеки удобен момент, в който вие като родители прецените, че може 
да дадете на детето право на избор. Дори малкото дете може да избира между два 
типа закуска или два вида различни дрехи. Оставете го само да реши как да постъпи 
и уважете мнението му. Така ще отгледате уверено и решително дете, което и в бъде-
ще ще може да се справя със ситуациите, налагащи избор.

»  Има ли училищен съвет в училището – подкрепете го или инициирайте неговото 
създаване.

»  Независимо дали сте родител, или класен ръководител, бъдете част от създаване-
то на съвет на класа, който истински да решава проблемите на децата, така че те да 
участват в него без манипулация и  да могат да ги решават – например да си избират 
отговорници на класа на ротационен принцип или класна стая със самоуправление.
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1.3. ÄÅÒÑÊÀ ÁÅÄÍÎÑÒ È ÁËÀÃÎÑÚÑÒÎßÍÈÅ

ÎÖÅÍÊÀ:

ÊÀÊÂÎ Å ÄÅÒÑÊÀ ÁÅÄÍÎÑÒ?

Детската бедност е не просто липса на доходи, тя включва лишения, загуба на 
достойнство, липса на достъп до подходящи жилищни условия, образование, 
здравни услуги, както и на възможност за участие в обществото. Затруднения-
та и лишенията са свързани взаимно – ако едно дете живее в пренаселен дом и 
при лоши условия, това може да допринесе за лошото му здраве, непосещаване 
на училище и да подкопае шансовете му за реализация. Обратно, наличието на 
адекватен семеен доход, подкрепяща грижа, прилични жилищни условия и ка-
чествени образование и здравна грижа ще окажат положително влияние върху 
живота на детето, както в момента на неговото израстване, така и в бъдеще, като 
възрастен човек.

ÊÀÊÂÎ ÑÅ ÑËÓ×È ÏÐÅÇ ÃÎÄÈÍÀÒÀ? 

България продължава да е сред най-бедните страни в Европейския съюз. Повече от 
1.55 млн. българи живеят с по-малко от 280 лв. на месец, сочат данни на Националния 
статистически институт, оповестени в края на декември 2013 г. 3  

Целите на хилядолетието по отношение на условията на живот, цитирани в Нацио-
налната стратегия за детето 2008 г. - 2018 г., са за среден месечен доход от 280 евро, 
праг на бедността – 170 евро и дял на бедното население 15%.  Последните актуал-
ни данни за България са следните: среден месечен доход 378 лв., праг на бедността 
– 279.67 лв. и дял на бедното население 21%, или казано с други думи всеки пети 
български гражданин едва успява да покрие жизнените си нужди. Още по-тревожни 
са данните по комбинирания показател „риск от бедност или социално изключване“. 
Близо половината от населението - 49.3%, или всеки втори българин, живее на грани-
цата на бедността, изпитва материални лишения, в семейството му има безработен 
или човек, който няма постоянна работа. Данните от последните няколко години по-
казват, че това не е моментно, а устойчиво състояние, независимо от лекото варира-
не в процентното изражение. 

А когато възрастните живеят в лишения и недоимък, децата са тези, които страдат. 
Бедността на семейството крие риск за тяхното нормално израстване и развитие, 
защото това означава лоши условия на живот, непълноценно хранене, труден достъп 
до качествени здравни услуги, ограничения във възможностите за обучение, прид-
вижване, избор на училище и т.н.

28.2% от всички деца в страната или 343 900 деца живеят в бедност - това е 
повече от населението на област Благоевград, която включва 14 общини и го-
леми градове, като Петрич, Сандански, Гоце Делчев и др.

Тези деца трябва да живеят с по-малко от 280 лв. месечно. В тази сума влизат освен 
специфичните за детето разходи, така и общите разходи за поддръжка на домакин-
ството, разделени на броя на членовете му. 

Детската бедност в България продължава да е най-високата в Европа и от 2007 
г. насам вместо да вървим към решение на проблема, той все повече се задъл-
бочава. 52.3% (637 000 деца) живеят в риск от бедност или социално изключ-
ване. Това са почти два пъти повече деца от средната стойност за ЕС по този 
показател, която е 28.1%.
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3.   Данните са част от ежегодно 
провеждано наблюдение 
„Статистика на доходите и 
условията на живот“, проведено 
през 2012 г. и се отнасят за 
2011 г. Поради методиката на 
изследването данните, които 
се оповестяват в края на всяка 
календарна година, се отнасят за 
период от преди две години. Това 
е стандартизирано изследване, по 
което се сравняват всички страни- 
членки на ЕС.

1.3. ÄÅÒÑÊÀ ÁÅÄÍÎÑÒ È ÁËÀÃÎÑÚÑÒÎßÍÈÅ

Само след 20 години поколението на тези деца, на които ние като възрастни не сме 
успели да осигурим добро образование и нормални възможности за развитие, ще е 
поколението, което ще работи и управлява страната ни. Ето защо намаляването на 
равнището на бедността сред домакинствата с деца би следвало да е един от най-
важните ангажименти на всяко правителство. 

Един от най-мощните инструменти на държавата за борба с детската бедност е це-
ленасочената финансова подкрепа на семействата и децата. През изтеклата година 
бяха променени размерите на някои от помощите и критериите за тяхното предоста-
вяне с цел да се подкрепят най-уязвимите групи – родители с починал съпруг/съпру-
га, семейства на деца с трайни увреждания, бедни семейства с първокласници, май-
ки, отглеждащи децата си до втората година. Но независимо от увеличените размери 
на помощите, проблем остава липсата на целенасочена политика за семейството и 
децата. Това се потвърждава и от анализа на факторите, обуславящи растежа на Бъл-
гария, който сочи недостатъчна ефективност на социалните трансфери, т.е. плаща-
нията са налице, но не помагат да се елиминира бедността. С други думи, държавата 
отделя немалко средства за социални плащания, но не ги разпределя ефективно. 
Това налага цялостна оценка на системата за социално подпомагане, за да се види на 
какво се дължи нейната неефективност и да се повиши капацитетът й. 

През 2012 г. в Отделите за закрила на детето са постъпили 35 660 нови жалби, 
молби и сигнали за деца в риск, т.е. около 57 нови сигнала на социален работ-
ник. Броят на активните случаи на един социален работник у нас остава далеч 
от добрите европейски практики (между 20 и 35 случая).

Огромният брой случаи, с които трябва да работят, поставя социалните работници в 
състояние на сериозен и постоянен стрес. Липсата на регулярна супервизия и обуче-
ние и  ниското заплащане прави професията им доста неатрактивна. 

Най-големият капитал на всяка структура, независимо дали тя е институционална, 
или бизнес, са специалистите, които работят в нея. Ако тези специалисти не могат 
да бъдат запазени, ако не се прави нищо за повишаване на квалификацията им, за 
подобряване на условията на труд и всичко останало, което можем да включим в раз-
бирането за кариерно развитие, състоянието на системата за закрила на детето ще 
си остава тежко и абсолютно неадекватно на задачите, с които тя трябва да се справи.

ÌÀËÊÈ ÑÒÚÏÊÈ ÊÚÌ ÃÎËßÌÀÒÀ ÏÐÎÌßÍÀ

»  Изграждайте ценности у децата около себе си и им показвайте как да ценят истин-
ските неща – здравето, близките си, природата, семейството, приятелите.

»  Ако имате възможност да помогнете на дете или семейство, изпитващи материал-
ни затруднения, направете го. В повечето случаи не паричните помощи, а отварянето 
на възможности и човешкото подаване на ръка се оказват по-важни.

»  Ако работата или случаят ви срещнат със служители на социалните служби, оп-
итайте се да им помогнете в рамките на вашите възможности. Те определено не са 
„врагове“ и целта им е да се справят добре със задълженията си.

»  Ако знаете за или видите семейство или дете в риск, насочете ги към социалните 
служби или програми на неправителствени организации, за които знаете.

»  Сигурната и стабилна работа на родителите е условие и за по-доброто положение 
на децата. Ако имате възможност, помогнете за обучение или намиране на работа на 
безработен възрастен. Така ще помогнете и на неговите деца.

»  Поинтересувайте се и помислете как можете да помогнете на деца, които са соци-
ално изключени – като дарите време и лични усилия или като подкрепите конкретни 
деца и каузи. 
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4.    http://www.vesti.bg/bulgaria/
obshtestvo/bylgariia-e-na-shesto-
miasto-v-es-po-zatlystiavane-pri-
decata-5996767

ÎÖÅÍÊÀ:

ÊÎß ÑÐÅÄÀ Å ÑÈÃÓÐÍÀ È ÇÄÐÀÂÎÑËÎÂÍÀ?

Сигурна и здравословна среда е тази, в която нуждите на детето от удобство, сигур-
ност, здравословни условия на живот, както и от достъп до качествено образование 
и социални контакти с общността, са осигурени. Осигуряването на подобна среда 
изисква цялостен подход, при който интересът на децата е проследен във всяка 
сфера, която има отношение към  техния живот, развитие и израстване. На практи-
ка, това означава грижа за децата във всичко, свързано с жизнената среда - инфра-
структура, транспорт, образование, здравеопазване, безопасност, социални услуги, 
култура, спорт, отдих и свободно време.

ÊÀÊÂÎ ÑÅ ÑËÓ×È ÏÐÅÇ ÃÎÄÈÍÀÒÀ? 

Промяната на организацията и начина на живот както в големите градове, така и в 
малките населени места, силните процеси на урбанизация и икономическата криза 
се отразиха и върху броя и качеството на достъпните за деца места за игра и спорт. 
Междублоковите пространства и улиците не са особено безопасни места за каране 
на велосипед, спортни зали пустеят или стават негодни поради липса на средства 
за поддръжката им, детски площадки са неподдържани от години и се превръщат в 
сериозен риск за здравето на децата. Този списък може да бъде продължен с приме-
рите, с които се сблъскваме всеки ден по пътя си за работа или с които толкова сме 
свикнали, че вече не ги забелязваме – като онази счупена пързалка, пред която от го-
дини не е сипван пясък или стърчащите електрически кабели за високо напрежение 
на стълба до училището.

През 2013 г. повече от 150 милиона лева от европейските структурни фондове 
са инвестирани за изграждане или обновяване на 151 броя детски и спортни 
площадки, 76 броя паркове и зелени площи и ремонт на 81 броя училищни 
физкултурни салони.

Играта е най-естественото нещо за децата. Нима можем да им я отнемем, без после 
да се питаме защо прекарват толкова време пред компютъра, защо имат проблем с 
високото кръвно налягане или затлъстяването? България е на шесто място по над-
нормено тегло и затлъстяване сред децата в Европейския съюз4. Децата ни спортуват 
и се движат по-малко и затова е важно да успеем да им създадем среда, която ги 
провокира и дава възможност за физическа активност.

В края на 2013 г. в процес на изграждане са и 10 многофункционални спортни зали в 
някои от големите градове в страната. На общия фон може да не изглежда много, но 
зад сухите цифри за броя на обновените съоръжения стоят съвсем конкретни деца, 
които вече ги използват. 

Важно е обаче освен да са налични, съоръженията да бъдат и безопасни. По данни 
от края на 2011 г., само около 10% от площадките за игра отговарят на норматив-
ните изисквания. Проблем е и контролирането на безопасността на атракционните 
съоръжения в увеселителните обекти (паркове за приключения, луна-паркове и т.н.), 
които в момента не се контролират от нито един държавен орган.

Осигуряването на безопасна среда за физическа активност и спорт на децата е част 
от цялостния процес за подобряване на здравето им. Създаването на навици за 
здравословен начин на живот – хранене, физическа активност, избягване на вредни 
пристрастявания, започва от най-ранна възраст и е въпрос както на семейна среда, 
така и на обществено заявена ценност. През изминалата година Министерство на 
здравеопазването разработи и прие наредба за здравословното хранене на децата 
от 0 до 3 годишна възраст в детските заведения и кухни, както и сборник с рецепти 
и ръководство за здравословно хранене и така гарантира, че децата, които се полз-
ват от тези услуги, ще получават здравословна и разнообразна храна, съобразена с 
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тяхното физическо развитие. Добри резултати обаче могат да бъдат постигнати само 
ако и семейството, и обществото излъчват сходни послания. Децата най-бързо и лес-
но „попиват“ поведение от семейното си обкръжение. Затова е важно не само какво 
говорим на децата си, но и какво те ни виждат да правим. 

Превенцията на тютюнопушенето сред децата е определена като един от важните 
проблеми и от 2008 г. насам се провеждат целенасочени кампании в различните въз-
растови групи с цел да се покаже, че човешкият живот е по-здравословен и природо-
съобразен, когато се живее в среда, свободна от тютюнев дим. Към темите, насочени 
специално към децата, са и анти-СПИН кампаниите, кампаниите за полово предава-
ни инфекции, за здравословно хранене и превенция на затлъстяването. 

Необходими са индикатори за измерване на ефекта и резултатите от кампани-
ите за промоция на здраве, здравословен начин на живот и хранене.

Независимо от сериозните усилия на Министерство на здравеопазването в провеж-
дането на различни кампании, трябва да се отбележи, че липсват данни за включ-
ването на родителите и семействата на децата. Липсват и конкретни индикатори за 
оценка на ефектите и резултатите от кампаниите. 

ÌÀËÊÈ ÑÒÚÏÊÈ ÊÚÌ ÃÎËßÌÀÒÀ ÏÐÎÌßÍÀ

»  Погрижете се домът ви или мястото, където работите, да е среда, безопасна за деца. 
Дръжте на места, недостъпни за деца, опасни вещества и предмети като лекарства, 
ножове и др. 

»  Не нарушавайте правилата за движение по улиците, независимо дали сте пешехо-
дец, или шофьор. Карайте със съобразена скорост. Не само за да пазите децата, но и 
за да ги научите как и те сами да се пазят.

»  Покажете на децата около себе си, че здравето е ценност и че зависи и от самите 
нас. Карайте заедно колело по велосипедни алеи, спортувайте, ходете редовно на 
разходка и сред природата, включете детето в избора и приготвянето на храна, нау-
чете го да се храни здравословно, говорете с детето си по въпросите на пола.

»  Избягвайте прекомерното гледане на телевизия от децата и сигнализирайте ком-
петентните органи и институции при идентифициране на медийна реклама на хра-
ни, които считате, че са неподходящи или непрепоръчителни за консумация от деца 
(чипс, пуканки, газирани напитки, шоколади и др.) и се излъчват в часовете, предназ-
начени за излъчване на програми за малки деца.

»  Не пушете в помещения или на места, където има деца!

»  Ако забележите, че има проблем с някое от съоръженията за игра на площадките, 
не оставайте безразлични, а алармирайте общината.

»  Ако наблизо строят площадка за игра, поинтересувайте се дали са спазени норма-
тивните изисквания за безопасност съгласно Наредбата за безопасността на детски-
те площадки от 2009 г.
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Семейството е най-естествената среда за израстване и развитие на децата. Няма по-
добро място, в което те да получат грижите, вниманието и подкрепата, от които се 
нуждаят, да научат първите уроци за себе си и за света, в който живеят, да разберат 
какво означава да обичаш и да бъдеш обичан, да се превърнат в пълноценни въз-
растни хора. 

Изтъняването и прокъсването на тъканта на семейството неминуемо води до риск 
за нормалното израстване на децата. Затова всеки от нас е отговорен не просто да  
уважава, зачита и пази собственото си семейство, но и да утвърждава ценността и 
важността на семейството по принцип. 

От своя страна държавата и нейните институции би следвало да полагат грижи за ук-
репване и подкрепа на семействата, когато родителите не могат да изпълняват тази 
си роля. Трябва да се полагат всички усилия детето и семейството да бъдат заедно и 
живеят в хармония и разбирателство, а когато това е невъзможно и са застрашени 
животът и здравето на детето, то тогава детето трябва да бъде защитено. Това може 
да стане, като му се подсигури друга подходяща семейна среда, например приемно 
семейство или малки групови домове. Веднага след като се стабилизират отношени-
ята в родното семейство на детето, то трябва да се върне обратно при своите роди-
тели.  

Гарантирането на правото на децата да живеят в семейна среда и изпълнението на 
политиката по т.нар. деиституционализация е проследено в три подобласти – семей-
на среда, деца в институции и деинституционализация и осиновяване. Макар по-
ложените от страна на държавните институции усилия в тези сфери да не са малко, 
резултатите все още са далеч от очакваните, както и от целите, заложени в стратеги-
ческите документи. 
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ÎÖÅÍÊÀ:

ÊÀÊÂÎ Å ÑÅÌÅÉÍÀ ÑÐÅÄÀ?

Според Конвенцията на ООН за правата на детето „за пълното и хармонично раз-
витие на личността на детето, то трябва да расте в семейна среда, в атмосфера на 
щастие, любов и разбирателство“, като най-добре за детето е да расте в своето 
биологично (родно) семейство. Когато това е невъзможно, държавата трябва да 
осигури на детето заместваща семейна среда.

ÊÀÊÂÎ ÑÅ ÑËÓ×È ÏÐÅÇ ÃÎÄÈÍÀÒÀ? 

Грижата всяко дете да расте в семейна среда е грижа на всички ни, но държавата като 
организация за регулиране на обществените отношения е онази, която има ангажи-
мента да създаде структури и условия тази обществено призната ценност да бъде 
реализирана на практика. 

Има случаи, в които родителите не полагат адекватни грижи за децата си, не защото 
не искат, а защото не могат. Причините за това могат да бъдат бедност, болест, нео-
бразованост, маргинализация, липса на родителски капацитет. Понякога децата се 
нуждаят от специални грижи, които са непосилни за родителите или семейството се 
разделя. Най-уязвими в подобни ситуации са децата. 

Важна част от гарантирането на правото на детето да расте в семейна среда е т.нар. 
превенция на изоставянето на новородени бебета. Това означава чрез навременни 
мерки за подкрепа на родилки в риск да се предотврати поверяването на грижата 
за бебето извън родното му семейство. Ключово място за подобна намеса от страна 
на помагащи професионалисти, като например социалните работници, е родилното 
отделение. За съжаление, обаче, все още не е осигурена социално-психологическа 
подкрепа за родителите във всички родилни отделения в страната, нито пък персо-
налът е обучен какво да прави в рискови ситуации. 

Общо 705 деца са настанени в домове за деца от 0 до 3 г. за периода от януари 
до юни 2013 г., от които 425 деца са постъпили директно от родилно отделение.

В същото време през годината не липсваха примери и за добри практики. Още в 
края на 2011 г. Министерство на здравеопазването постави началото на пилотен 
проект за преструктуриране на Домовете за медико-социални грижи за деца (ДМ-
СГД) в 8 области в страната. Важна част от него е и работа с персонала на родил-
ните и неонатологичните отделения за превенция на изоставянето на новородени 
бебета. През 2013 г. в осемте области се наблюдава видим напредък в работата по 
превенция. В осемте пилотни области в домовете за деца са настанени общо 30 
деца, докато в останалите 21 домове в страната настанените деца са общо 680. Това 
е средно по 32 деца в ДМСГД – повече, отколкото всички деца, настанени в 8-те 
пилотни дома.

 В страната съществуват и много практики на местни неправителствени организа-
ции, които работят усилено и допринасят за превенция на институционализацията 
и изоставянето.  Необходимо е укрепване на усилията на общините и доставчиците 
на социални услуги като фондация „За нашите деца”, Институт по социални дейнос-
ти и практики, фондация „Карин дом”, сдружение „Съучастие”, сдружение „Самаряни”, 
Сдружение „Еквилибриум”, Клуб на НСО – Търговище, сдружение, „Бъдеще за децата с 
увреждания” – Казанлък, фондация „Ръка за помощ” и редица други, както  и на еки-
пите по проекта с оглед гарантиране на качественото и устойчиво предоставяне на 
услугите.  

Гарантирането на семейна среда за всяко дете изисква и развитие на мрежа от со-
циални услуги за подкрепа на родителския капацитет на семейството. И то услуги, 
които да отговарят на нуждите на децата и родителите и да бъдат достъпни. Ето защо 
още от 2011 г. една от задачите в Националната програма за закрила на детето е раз-
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2.1. ÑÅÌÅÉÍÀ ÑÐÅÄÀ

работването на минимален пакет гарантирани услуги за подкрепа на семейството на 
областно ниво. 

Към 31.12.2013 г. на територията на страната функционират 369 социални услуги 
за деца, с общ капацитет 9 393 места. Липсват индикатори за ефективността на ус-
лугите върху живота на децата и семействата. По данни на Агенцията за социално 
подпомагане за 2012 г., 90 от тези услуги са Центрове за настаняване от семеен 
тип с капацитет 1 029 места.

Проблем по отношение на осигуряването на семейна среда за всяко дете има и при 
взаимодействието между съда, социалните служби и доставчиците на социални ус-
луги при наличие на конфликт между родителите при раздяла или развод. Според 
данни на Националния статистически институт, през 2012 г. разводите са близо 12 
хил., което повишава и относителния дял на децата, които са изправени пред необхо-
димостта да се срещнат със съдебната система, а някои от тях и да участват в съдебни 
производства за родителски права. 

През миналата година по инициатива на Държавната агенция за закрила на детето е 
проведена работна среща и е създадена експертна група, която трябва да разработи 
„Насоки за изготвяне на социален доклад до съдебния орган при спор относно оп-
ределяне на родителските права и наличие на родителски конфликт“. Много чести са 
случаите, при които децата се използват за отмъщение между съпрузите, при което 
детското страдание е най-голямо.

Необходимо е да бъде гарантирано щадящо изслушване на децата в съдебни 
производства. Това трябва да става в специализирани помещения, от подготвени 
специалисти и по подходяща методика. 

ÌÀËÊÈ ÑÒÚÏÊÈ ÊÚÌ ÃÎËßÌÀÒÀ ÏÐÎÌßÍÀ

»  Говорете с децата около вас за ценността на семейството, а най-добре просто им я 
покажете – прекарвайте време заедно, подкрепяйте се един друг, показвайте обичта 
си. След време вашите деца ще се стремят да създадат свои семейства по модела, 
който са видели у дома.

»  Ако работата ви е свързана с деца или с контакт с повече хора, сложете на сайта си 
линкове към центровете и комплексите, предоставящи социални услуги в общността 
на мястото, където живеете.

»  Ако около вас има дете, отглеждано от баба и дядо, или семейство, което изпитва 
затруднения, попитайте дали не бихте могли да сте полезни с нещо – транспорт, во-
дене на допълнителни занимания, разходки, помощ при уроците или нещо друго.
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2.2.
ÄÅÖÀ Â ÈÍÑÒÈÒÓÖÈÈ È
ÄÅÈÍÑÒÈÒÓÖÈÎÍÀËÈÇÀÖÈß

ÎÖÅÍÊÀ:

ÊÀÊÂÎ Å ÄÅÈÍÑÒÈÒÓÖÈÎÍÀËÈÇÀÖÈß?

Институционалната грижа за деца е грижа най-често в големи структури, които 
не са организирани около нуждите на детето, не са близо до семейната среда, не 
предоставят живот в малка общност и се характеризират с обезличаване, масо-
вост, незачитане на индивидуалните нужди и социална изолация.

Деинституционализацията е процес на замяна на институционалната грижа с гри-
жи в семейна или близка до семейната среда. Той включва не само извеждането 
на децата от институциите, но и предотвратяване на настаняването в тях, както и 
подкрепа за децата, напускащи институции.

ÊÀÊÂÎ ÑÅ ÑËÓ×È ÏÐÅÇ ÃÎÄÈÍÀÒÀ? 

Безспорно е, че животът в т.нар. институции за деца не дава възможност за нормал-
но развитие на децата, настанени в тях. За това е изговорено и изписано много, но 
дори да не сте чели, достатъчно да е да посетите някой от тези домове за деца. И тук 
въпросът не опира до условията в домовете или до компетентността на персонала и 
отношенията им с децата, а до липсата на естествената за всяко дете семейна среда 
и придобиването на компетенции, които да му позволят сравнително лесна интегра-
ция в обществото след напускането на дома.

Децата влизат в домовете със своите различни истории и носят белезите от преживя-
ното. Но щом влязат в дома, историята става една за всички, а белезите остават. Най-
големият проблем за децата в домовете не са нито условията, нито храната, нито об-
разованието, а липсата на идентичност, на онази уникална и неповторима история, 
която разказва за първата усмивка, за падналото зъбче, за онзи път, когато се качихте 
на Мусала и сандалът ти се скъса, за силната ръка на тате, когато се учеше да караш 
велосипед, за тъжната усмивка на мама, подпряна на вратата на стаята ти, докато си 
приготвяше куфара, за да тръгнеш към големия свят... за всички тези малки моменти, 
скътани като бисерчета в паметта на семейството, които ни помагат да открием себе 
си и да бъдем това, което сме. 

Деинституционализацията цели да даде истинска история на всяко дете, да му дадe 
шанс да я изживее и в нея да намери себе си, за да може един ден да има свой неза-
висим и самостоятелен живот. Вече три години в страната тече процес на деинститу-
ционализация и постепенно извеждане на децата от домовете. 

В процеса на деинституционализация постепенно трябва да бъдат затворени сега 
съществуващите специализирани домове, които основно са три вида – домовете за 
бебета от 0 до 3 години, домове за по-големите деца, лишени от родителски грижи, 
където се отглеждат деца от 3 до 7 години и от 7 до 18 години и домове за деца с 
умствена изостаналост. Закритите домове трябва да бъдат заместени с различни ус-
луги, които да подкрепят семействата в общността.

Какви са вариантите пред едно дете, което трябва да бъде изведено от институция? 
То може да бъде настанено в семейство на близки или роднини или в приемно се-
мейство, може да бъде осиновено или, при липса на всякаква друга възможност, 
да бъде настанено в т.нар. социална услуга от резидентен тип. Според законовото 
определение, резидентната грижа е „форма на социална услуга за задоволяване на 
ежедневните потребности на ограничен брой лица – не повече от 15, които предос-
тавят възможност за живеене в среда, близка до семейната“. Всичко това се счита за 
алтернативни форми на грижа. 

Извеждането на децата от домовете е свързано не само с осигуряване на грижи от 
приемни семейства и малки групови домове, но и с изграждането на услуги в общ-
ността за подкрепа. Разкриването на голяма част от тези нови услуги се поддържа с 
пари по европейски проекти, които са за срок от година или две. След този период 
финансирането ще трябва да се поеме от държавата и единственият начин за това е 
средствата от старите институции след закриването им да се пренасочат към нови-
те услуги. Според нашата оценка, една част от тези пари не се връщат при услугите 
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за деца, а потъват в общия бюджет на държавата, като реално се ощетяват децата и 
семействата.

Друго предизвикателство е размерът на държавните финансови стандарти за соци-
алните услуги в общността, вкл. и за резидентната грижа, които обикновено едва по-
криват базовите нужди от храна, подслон и ежедневна грижа за настанените деца, 
въпреки повишението през 2013 г. 

Финансовият стандарт на социалните услуги бе завишен с 10 % през 2013 г. В съ-
щото време, липсва финансов стандарт на услугата приемна грижа.

Освен че са необходими държавни финансови стандарти за отглеждане на дете в 
различните по тип социални услуги, във финансирането трябва да се приложи прин-
ципът „парите следват детето“. Това трябва да се случва максимално бързо и ефектив-
но, за да не се постави в риск качеството на живот на детето в алтернативни форми 
на грижа. В момента такива стандарти липсват за най-важните за децата типове гри-
жи, каквито са приемното семейство и грижа в семейство на близки и роднини. 

Често се случва така, че големият дом за деца се прекроява на малки групови до-
мове и като цяло животът и подходът към децата остават същите като в големия 
дом. Това според нас е подмяна и не е реално закриване на домовете за деца. 

Един от много важните елементи на деинституционализацията на децата в страната 
е затварянето на входа към институциите, т.е. предотвратяването на настаняване на 
бебета и деца до 3-годишна възраст и постепенното извеждане на малките, които 
вече са настанени. 

Развитието на приемната грижа е важна част от процеса на деинституционализация. 
Приемните родители са хора, преминали през специална процедура за обучение и 
одобрение, които поемат ангажимента да се грижат за деца в риск. Приемното се-
мейство не осиновява децата, а само временно им предоставя защитена среда и въз-
можност да получат индивидуална грижа. В зависимост от това дали са доброволни 
или професионални, приемните родители получават заплащане за работата си. 

Към края на септември в страната има 1 796 вписани в регистъра приемни се-
мейства, при които са настанени 1 847 деца. 6 629 деца са настанени при близки 
и роднини.

Ръстът на настанените деца е забележителен като се има предвид, че през 2011 г. те 
са били само 391. 

Традиционно броят на децата, настанени в семейства на близки и роднини, е отно-
сително голям. Към края на септември 2013 г. те са общо 6 629, като по-голямата част 
от тях (5 294) са деца в училищна възраст. Предвидено е тези семейства да премина-
ват през програма за обучение, подобно на приемните семейства, както и да им се 
предоставят услуги за подкрепа. До момента обаче няма информация дали това е 
направено.

Друг проблем, свързан с отглеждането на деца в семейства на роднини и близ-
ки, е увеличаващият се брой деца, оставени за отглеждане на баби и дядовци, 
тъй като родителите им работят в чужбина. За съжаление, броят на тези деца в 
момента не е известен. Но като се има предвид високото ниво на бедност и без-
работица в страната, вероятно никак не са малко. Това е една сравнително нова 
рискова група, която се нуждае от специално внимание и подкрепа. 

2.2.
ÄÅÖÀ Â ÈÍÑÒÈÒÓÖÈÈ È
ÄÅÈÍÑÒÈÒÓÖÈÎÍÀËÈÇÀÖÈß



2726

ÐÅÇÓËÒÀÒÈ ÎÒ ÏÐÎÓ×ÂÀÍÅÒÎ ÍÀ ÌËÀÄÈÒÅ ÕÎÐÀ

ÊÎÈ ÑÀ ÍÀÉ-×ÅÑÒÎ ÑÐÅÙÀÍÈÒÅ ÏÐÎÁËÅÌÈ 
ÏÐÈ ÏÐÈÅÌÍÈÒÅ ÐÎÄÈÒÅËÈ?

Драги ми читателю,

Ние сме тук, за да споделим с теб наблюденията си за проблемите, с които се 
сблъскват приемните родители. Но нека първо се представим. Ние сме Ради и 
Юлето, съответно доброволец към Сдружение „Деца и юноши“ и представител 
на Младежки парламент – Самоков, като и двете сме горди членове на младежка 
мрежа „Мегафон“. 

За да научим повече по темата, направихме интервюта с експерти, приемни ро-
дители и социални работници. Те се постараха да задоволят нашето любопитство, 
а благодарение на техните отговори ние пък ще те въведем в света на приемната 
грижа. В него много деца откриват значението на думата „семейство“.

Редно е обаче първо да ти обясним накратко какво е приемна грижа и по какво се 
различава от осиновяването.

Приемната грижа е временна грижа. Тя е подходяща за деца, които поради раз-
лични причини (починали родители, нежелание за отглеждане от страна на ро-
дителите, родители, които нямат възможност да се грижат за децата си и др.) са 
отделени от своите биологични родители. Приемната грижа цели детето да е в 
семейна среда до момента на неговото осиновяване или връщане в родното се-
мейство, вместо да бъде настанено в институция. Независимо от това, че детето 
живее в семейство, то продължава да е под опеката на държавата - тя носи от-
говорност и съблюдава дали приемният родител се грижи добре за него. Това е 
една от основните разлики с осиновяването, което е постоянна мярка и осинови-
телят носи цялата отговорност за детето, т.е.  превръща се в негов родител.

Реално два вида институции подкрепят приемния родител - едните са държавни: 
Дирекция „Социално подпомагане“, отдел „Закрила на детето“, който отговаря за 
всяко дете, a другите са подкрепящите неправителствени организации, чиято за-
дача е да обучават, развиват и подкрепят приемния родител.

По време на срещите ни с приемни родители видяхме и част от децата, настанени 
в семействата. Те бяха усмихнати и щастливи. Според един от приемните роди-
тели и същевременно осиновител, „децата в институции не знаят какво е майчи-
на ласка и любов и от малки се учат на насилие”, докато при приемната грижа 
е различно. Промените се виждат в отношението на децата към приемните им 
родители, към биологичните им родители, дори и към непознати хора. Според 
интервюираните експерти, при деца с увреждания също се забелязват значими 
подобрения. Всичко това прави приемната грижа много важна не само за децата, 
но и за цялото общество.

По данни на Агенцията за социално подпомагане, броят на децата, настанени в 
домове към края на 2012 г. е 5 633, а приемните родители в края на 2013 г. са едва 
1 955. Един от експертите подчерта, че домовете за деца, лишени от родителска 
грижа, съществуват много преди приемната грижа в България да започне да се 
развива. В тях ежедневно влизат нови деца и макар приемната грижа да набира 
сила, все още повече деца са в домовете.

Но не се заблуждавай, читателю, да станеш приемен родител не е лесно! Проце-
дурата е бавна и изисква много време и средства. Според по-голямата част от ин-
тервюираните, процедурите би следвало да се опростят, за станат по-ефективни. 
„За да се разшири мрежата от приемни семейства и постепенно да бъдат закрити 
социалните институции, трябва да се промени нормативната уредба. Необходи-
мо е опростяване на процедурата по кандидатстване, одобрение и обучение на 
приемния родител”, споделя интервюиран от нас социален работник, който е и 
приемен родител.

2.2.
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Хората, с които разговаряхме, смятат, че пречка в развитието на приемната грижа 
е също и заплащането, което не е адекватно на средствата, нужни за отглеждане 
на детето. Това доказват думите на един от интервюираните приемни родители, 
който в същото време е и социален работник. Той каза следното: „На професио-
налните приемни семейства, при които във всеки момент може да бъде настане-
но дете в риск, се плаща на база сключен договор с доставчика на социална ус-
луга. Тези средства са недостатъчни предвид грижите, които трябва да се полагат 
за децата.“

В разговора ни с експерт пък стана ясно и това, че в България няма ясни стан-
дарти за подбор и обучение на приемни родители. „Няма единни стандарти и на-
всякъде в България изборът за приемни родители протича по различен начин, 
а това води до субективност при подбора и количество за сметка на качество.”. 
Също така, няма точно определен период на обучение. Ясно е съдържанието на 
главните теми, по които трябва да се работи, но периодът на обучение се опреде-
ля от всяка неправителствена организация или държавна институция (отдел „За-
крила на детето“), провеждаща обучението. Според интервюираните, изброените 
по-горе проблеми са основните бариери пред развитието на приемната грижа в 
България.

От друга страна, по време на изследването видяхме, че се полагат не малко уси-
лия за стимулиране на приемната грижа. Според интервюиран от нас приемен 
родител, съвместната работа на правителствени институции и неправителствени 
организации в приемната грижа определено е положителен фактор. Това се оказ-
ва възможно, защото от 2011 г. насам в България се работи по изпълнението на 
Национална стратегия „Визия за деинституционализация на децата в Р България”, 
според която до 2025 г. всички домове за деца трябва да бъдат закрити и всяко 
дете да бъде отглеждано в семейна среда. Стратегията се изпълнява чрез няколко 
проекта. Един от тях, наречен „И аз имам семейство”, е насочен към развитието на 
приемната грижа. 

Изследването на процеса на развитие на приемната грижа ни срещна и с друг 
ключов проблем - ролята на социалния работник. Той трябва да събира инфор-
мация за кандидатите и да прецени имат ли потенциал и ресурс да се превърнат 
в приемни родители, да обясни в какво се състои приемната грижа, какви са за-
дълженията на приемното семейство, отговаря за настаняването на детето в се-
мейството, наблюдава процесите по адаптация, връзката между двете страни и 
следи за доброто състояние на детето. От значение е между приемния родител и 
социалния работник да има доверие.

Всички страни са единодушни, че социалният работник и приемният родител 
трябва да действат като екип, но за съжаление в повечето случаи това не е така. 
Повечето приемни родители изразяват недоволство от лошото отношение на 
държавните социални работници. Според експерт, с когото разговаряхме, това 
се дължи на многото случаи, които социалните работници трябва да водят и ло-
шата материална база, в която работят. Това води до непрекъсната работа под 
стрес за социалните работници. Тези и други фактори, независещи от самите тях, 
предизвикват занемаряване на част от работата им - твърде кратки посещения в 
домовете на приемните семейства, например. Според един от приемните родите-
ли, с когото разговаряхме, трийсетминутната продължителност на посещението 
е крайно недостатъчна. За това време социалният работник не може да опознае 
детето, което е една от основните му задачи.

Видели разликата между подхода на социалните работници от държавните ин-
ституции и на тези от неправителствените организации, всички интервюирани 
родители определиха като правилен подхода на социалните работници от непра-
вителствените организации. „Неправителствените организации, които се грижат 
за децата и приемните родители, са светлинни години пред държавата“, споделя 
приемен родител. Тя заявява, че се обръща към социалните работници от дър-
жавните институции само в краен случай, защото никога не й е било обърнато 
внимание и затова тя гледа да се справя сама. Мнение на друг приемен родител 
по темата гласи: „Не ми досажда, значи е добре. Не ме тормози, значи е добре. 
Нищо лошо не съм видяла.” Т.е. липсата на внимание се приема за добро отноше-
ние. Всичко това води до липса на доверие към държавните социални работници 
от страна на приемните родители.
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Тук идва и моментът, в който вече ни бяха разказали почти всичко, бяхме нау-
чили много, но все още не знаехме какви качества трябва да притежава човек, 
за да бъде добър приемен родител. Всъщност не е достатъчно само да преми-
неш успешно през комисията, която би могла да ти разреши да бъдеш приемен 
родител. Думите на приемен родител сочат, че дали си добър или не, показва 
само историята. Според интервюираните родители, за да бъдеш добър родител, 
трябва да си готов да отдадеш цялото си същество на грижата за детето. 

„Да си родител означава не просто да нахраниш едно дете и да го сложиш да 
спи. Тук са много важни емоциите, възпитанието, грижите, ласките, които му 
даваш“. Приемните деца са с изстрадала психика, повечето от тях не знаят как-
во значи думичката „мама”, не познават семейната топлина, грижа и внимание. 
Именно заради тези деца и правото им на пълноценен живот приемната грижа 
е изключително важна.

За да бъде тя още по-ефективна, би могла да се опрости процедурата  за канди-
датстване, като се изискват препоръки от приятелски семейства, например, а 
не още един куп документи. Разбира се, това не трябва да се случва за сметка на 
качеството на избраните кандидати.

Затрупването на социалните работници с много случаи би могло да се облекчи, 
ако държавните социални работници работят пряко с неправителствените ор-
ганизации. Да речем, за всеки случай работникът има и колега от неправител-
ствена организация.

Финансовите проблеми на приемните родители пък биха били по-поносими, 
ако големи фирми за детски дрехи и играчки се включат в процеса и спонсори-
рат родителите.

Но най-голяма стойност би имало нашето внимание и обвързване с проблема. 
Защото, колкото голям и влиятелен да си, когато двегодишно дете ти звънне по 
телефон-играчка, ти отговаряш. Нека заедно дадем шанс на тези деца да звъннат!

ÌÀËÊÈ ÑÒÚÏÊÈ ÊÚÌ ÃÎËßÌÀÒÀ ÏÐÎÌßÍÀ

»  Децата без родители или семейство не са виновни за това. Нека не ги оставяме 
невидими или да се отнасяме към тях със съжаление като към непълноценни хора. 
Говорете за тях на децата си. Разкажете им какво е да растеш без родители.

»  Дайте работа на млад човек, отраснал в институция, или му помогнете да си наме-
ри такава. Така ще му дадете възможност да стъпи на краката си и може да спасите 
неговите деца от нерадостната съдба да растат без семейство.

»  Прочетете заедно с детето подходяща книга или гледайте филм по темата, комен-
тирайте репортаж по телевизията.

»  Подготвяйте децата си за отговорността един ден да се превърнат в добри роди-
тели.

2.3. ÎÑÈÍÎÂßÂÀÍÅ

ÎÖÅÍÊÀ:

ÊÀÊÂÎ ÎÇÍÀ×ÀÂÀ „ÎÑÈÍÎÂßÂÀÍÅ”?

Това е процес, при който родителските права и задължения преминават върху 
осиновителя или осиновителите. Осиновяването осигурява родителска грижа и 
семейство за детето и удовлетворява естествения стремеж на човека към май-
чинство и бащинство.

ÊÀÊÂÎ ÑÅ ÑËÓ×È ÏÐÅÇ ÃÎÄÈÍÀÒÀ? 

Осиновяването е от темите, които за съжаление продължават да стоят в сянка и кои-
то някак с неудобство заобикаляме. Сякаш осиновяването трябва да остане тайна, 
която не бива да излиза на светло, за да не се случи нещо лошо. И ако масовата на-
гласа в обществото ни е такава, то е и защото въпросът за осиновяването никога не е 
бил поставян в центъра на обществената дискусия и интерес. 

Процесът на осиновяване все още е доста тромав и тежък, разкъсан между няколко 
държавни институции. Регионалните дирекции „Социално подпомагане“ водят ре-
гистрите на децата, които могат да бъдат осиновени. Отделите „Закрила на детето“ 
оценяват кандидатите за осиновители и ги подготвят, подготовката може да е и от 
неправителствена организация, а съдът е този, който взема окончателното решение 
за осиновяване. Това са трите основни задължителни стъпки. 

Независимо от това, че кандидати за осиновители не липсват, реалните осиновя-
вания в страната през последната година са 737 при 3 188 деца, вписани в регис-
търа за осиновяване – т.е. чакащи. 

В базата данни на Агенцията за социално подпомагане няма информация колко деца 
или осиновители са получили подкрепа от служителите й през миналата година. Лип-
сата на подобна информация сама по себе си е показателна за факта, че този процес 
изобщо не е във фокуса на вниманието на държавните институции. 

Осиновяването на дете е голяма промяна както в живота на семейството, така и в 
живота на детето. Съвсем естествено е, че тя не минава без сътресения. И незави-
симо от това, че промените в Кодекса на труда дадоха възможност на осиновите-
лите на деца между 2 и 5 години да ползват една година отпуск по майчинство с 
идеята, че в началото родителите и детето имат нужда да прекарват повече време 
заедно, за да се опознаят, това не е достатъчно. Необходима е и интензивна ра-
бота със семейството, за да бъде подготвено да приеме детето заедно с неговото 
минало и история, с травмите му, с преживяванията му преди да стане част от се-
мейството. 

ÌÀËÊÈ ÑÒÚÏÊÈ ÊÚÌ ÃÎËßÌÀÒÀ ÏÐÎÌßÍÀ

»  Децата без родители или семейство не са виновни за това. Нека не ги оставяме 
неДори и вашето дете да не е осиновено, един ден ще трябва да му разкажете за 
осиновяването. Говорете уважително към осиновителите и биологичните родители, 
които са изоставили детето. Не осъждайте!

»  Говорете за осиновяването с вашето осиновено дете. Направете го възможно най-
рано и по подходящ начин.  Специалистите, работещи с деца и семейства, стигат до 
извода, че темата за осиновяването е добре да се въвежда от ранна детска възраст, 
като се започне чрез приказки, в които да се загатва за съществуването на осиновя-
ване. Чрез тези приказки детето от малко свиква да различава ясно, че това да родиш 
и да отгледаш рожба е съвсем различно нещо.

Ñëàá 2.43
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»  Ако ваши близки или познати са готови да осиновят дете, подкрепете ги в решение-
то им, насърчете ги и им кажете да не поставят предварителни големи условия към 
детето, а само най-важните.

»  Ако се чудите как да обясните на своите деца или на децата, с които работите, как-
во означава да си осиновен, ето ви една история, която се приписва на неизвестен 
филипинец: 

Имало едно време две жени, които никога не се срещнали.

Едната, за която ти не си спомняш, и другата, която ти наричаш мамо.

Два различни живота, които се обединяват в един - ТВОЯ.

Едната беше твоята добра звезда, другата - твоето слънце.

Първата ти даде живот, а втората те научи как да го живееш.

Първата създаде в теб необходимостта от обич, а втората беше тук, за да те 
изпълни с нея. 

Едната ти даде корени, другата ти предложи своето име. 

Първата ти предаде своите дарби, втората ти предложи своите намерения. 

Едната създаде в теб тревога, другата успокои твоите безпокойства. 

Едната получи първата твоя усмивка, а другата изтри твоите сълзи. 

Едната те предложи за осиновяване, това беше всичко, което можеше да 
направи за теб. 

Другата се молеше да си има детенце и Господ я отведе при теб. 

И сега, когато ти плачейки ми задаваш вечния въпрос: естествена 
наследственост или възпитание, на кое от двете съм плод? 

Нито на едното, нито на другото, дете мое, простичко на двете различни 
форми на обич. 
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Няма родител, който да не е преживял безсънни нощи и тревоги заради здравето 
на децата си. Всички знаем какво е да искаш да помогнеш на детето си, да намалиш 
страданието му и да му дадеш възможно най-адекватната и качествена помощ, да си 
сигурен, че правиш най-доброто, за да опазиш живота и здравето му. Ето защо достъ-
път до квалифицирана лекарска помощ и до актуална здравна информация, както и 
осигуряването на здравословна среда на живот са толкова важни. 

Гарантирането на правото на децата на достъп до безплатни и качествени здравни 
грижи през миналата година е проследено в три подобласти – болнична и доболнич-
на помощ, психично здраве и детска смъртност.

Опазването на здравето на децата започва още преди тяхното раждане. Нормалното 
протичане на бременността, медицинското й проследяване и начинът на живот на 
бъдещата майка са важни фактори, влияещи върху здравето на бебето. За съжаление 
не са малко жените, които нямат здравни осигуровки и равен достъп до безплатни 
медицински грижи по време на бременност.

У нас всички деца до 18 годишна възраст, както и младежите над тази възраст до 
завършване на средното им образование, имат достъп до лекарска помощ, тъй като 
здравното им осигуряване е поето от държавата. Това дава възможност на всяко 
дете, независимо от икономическия статут на семейството му, да се ползва от здрав-
ни грижи. Въпросът е доколко, осигурените от държавата грижи са ефективни и дали 
покриват всички нужди на децата.

Няма данни какъв е броят на децата, които имат затруднен достъп до здравната сис-
тема, но  като цяло рисковите групи са децата от семейства в неравностойно положе-
ние, от етнически или маргинализирани общности, както и живеещите в отдалечени 
и труднодостъпни райони на страната с лоша инфраструктура.

Психичното здраве на децата е друг важен аспект в гарантирането на тяхното пъл-
ноценно личностно развитие. Децата ни са подложени на не по-малък стрес от нас 
самите. Динамиката на живота, нарастването на изискванията и очакванията към тях, 
повишеното ниво на агресия и насилие в средата на живот съвсем естествено оказ-
ват влияние върху психиката им. Ето защо работата за подобряване на психологиче-
ския климат на местата, където децата прекарват по-голяма част от времето си, би 
им помогнала да се справят по-лесно с натиска на средата и да запазят здравето си. 
А това, разбира се, са основно семейството и училището.

ÇÄÐÀÂÅÎÏÀÇÂÀÍÅ 3.1. ÁÎËÍÈ×ÍÀ È ÄÎÁÎËÍÈ×ÍÀ ÏÎÌÎÙ

ÎÖÅÍÊÀ:

ÊÀÊÂÎ Å „ÁÎËÍÈ×ÍÀ” È ÊÀÊÂÎ Å „ÄÎÁÎËÍÈ×ÍÀ ÏÎÌÎÙ”? 

Болнична помощ се получава в многопрофилните болници за активно лечение 
(МБАЛ) или в други специализирани болнични заведения. Доболнична помощ се 
получава в дома на пациента, в диагностично-консултативните центрове (ДКЦ) 
или в центровете за спешна медицинска помощ. 

ÊÀÊÂÎ ÑÅ ÑËÓ×È ÏÐÅÇ ÃÎÄÈÍÀÒÀ? 

Осиновяването е от темите, които за съжаление продължават да стоят в сянка и 
Опазването на здравето на децата започва още преди тяхното раждане. Ето защо 
грижата за бъдещите майки е също толкова важна, колкото и грижата за вече ро-
дените деца. Здравноосигурените жени имат гарантиран пакет здравни услуги по 
време на бременността и раждането. В края на 2012 г. Министерството на здраве-
опазването промени Наредба 26 с цел да даде достъп и на неосигурени бремен-
ни жени до медицински грижи. С тези промени всяка неосигурена бременна има 
право на един профилактичен преглед по време на бременността. Този преглед 
включва проследяване на основните здравни показатели на майката и бебето. До 
30.11.2013 г. от безплатния профилактичен преглед за бременни неосигурени жени 
са се възползвали общо 1 299 бъдещи майки. Въпросът е как тази информация дос-
тига до тези жени, които в повечето случаи са от рискови или маргинализирани 
групи.

Констатират се трудности и сериозни закъснения по изплащането на средствата 
на акушер-гинеколозите за проведените прегледи на здравно неосигурени жени. 
Обемът на попълвани документи е голям, а заплащането за тези прегледи е по-
малко. Има подадени сигнали от здравните медиатори, че лекарите отказват пре-
гледи на здравно неосигурени жени по тези причини. 

Данните ясно показват, че промените в нормативните документи са добро начало, 
което обаче може да се превърне в ефективна практика, само ако се работи целе-
насочено в специфичните рискови групи. До момента липсва ясно структуриран 
механизъм за осъществяване на връзка между здравната система и здравнонеоси-
гурените бременни жени.

За да преодолее неравенствата в достъпа до здравна помощ, Министерство на 
здравеопазването предлага мобилни кабинети за акушеро-гинекологични и педи-
атрични прегледи. Въпреки усилията на регионалните здравни инспекции (РЗИ), 
децата, бременните и майките от малките населени места и от кварталите с ром-
ско население са поставени в неравностойно положение по отношение на профи-
лактичните прегледи и осигуряването на качествено лечение и проследяване на 
здравословното състояние след проведено лечение. На помощ в случаи с работа 
в ромска общност идват здравните медиатори. Това са хора, които опосредстват 
връзката между ромската или друга етническа малцинствена група и местните вла-
сти в областта на здравеопазването. 

Към декември 2013 г. 130 здравни медиатори работят в над 70 общини в цялата 
страна.

Този брой не е достатъчен и медиаторите не успяват да покрият всички нуждае-
щи се от подкрепа, информация или насочване към специалист. Връзката между 
здравната система и семействата се губи и при избора на личен лекар на децата от 
маргинализираните общности, които отново са най-вече бедни семейства, роди-
тели с нисък образователен и социален статус, семейства, живеещи в отдалечени 
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райони или от етнически малцинства. С цел това да бъде преодоляно, през 2013 г. 
Министерството на здравеопазването чрез регионалните здравни инспекторати и 
здравните медиатори полага усилия да достигне до рисковите групи, като провеж-
да специални беседи и извършва посещения с мобилни педиатрични кабинети. Не-
обходимо е да се вложат още, по-целенасочени и дълготрайни усилия, за да могат 
семействата от маргинализираните групи да преодолеят страховете, задръжките 
и незаинтересоваността си от една страна, а от друга – да бъдат преработени дис-
криминационните нагласи на обществото към тях.

Констатират се тежки регионални диспропорции в достъпа до медицинска по-
мощ и специализирана педиатрия. Голяма част от парите за медицинска помощ  
се разпределят в градовете София, Пловдив и Варна, като се регистрират разлики 
над осем пъти в парите за медицинска помощ на човек от населението.

Не толкова с дискриминационни нагласи и незаинтересованост, колкото с липса на 
лекари е свързан проблемът на семействата с деца, които живеят на отдалечени мес-
та. Тези деца нямат достъп до качествена медицинска грижа по силата на това, че на 
мястото, където живеят, или няма лекар, или достъпът е затруднен. Общопрактикува-
щите лекари, които обслужват подобни райони, получават допълнително заплащане 
от здравната каса, но въпреки това свободните практики по тези места не са малко. 
Обнадеждаващ е фактът, че държавата е включила различни мерки за решаването на 
този проблем в проекта за Национална здравна стратегия 2014 г. – 2020 г., което озна-
чава, че е налице политическа воля за работа в тази посока. Ние от Национална мрежа 
за децата ще настояваме и за въвеждане на гарантиран минимален пакет от услуги за 
всички деца. 

Друг аспект на грижата за децата у нас е ранната диагностика на уврежданията при 
децата и последващата им рехабилитация. За съжаление през 2013 г. не може да се 
отбележи съществен напредък в тази област. Все още не е изпълнен ангажиментът 
да се създаде информационна система за деца с увреждания, която да дава възмож-
ност за проследяване, анализиране и планиране на политики и дейности за работа 
с тях. Липсата на подобна информационна система не позволява да се прецени как 
се организират грижите за тези деца, дали имат достъп до рехабилитация и какви са 
резултатите от нея. А когато няма цялостна картина на случващото се, трудно могат 
да се планират и адекватни мерки и дейности за развитие. 

Липсват данни за  общия брой на диагностицираните деца с увреждания, разпре-
делението им по социални групи и общини, които да формират планирането на 
ефективни политики и практики за тези деца и техните родители.  

Голям е броят на децата, които се раждат с увреждания, диагностицирани не през 
първите месеци след раждането, а години по-късно. Според експертите, това се дъл-
жи както на неравномерния достъп до здравни услуги и медицински специалисти, 
така и на социална и етническа изолация, бедност, нисък родителски капацитет, сла-
ба подкрепа от страна на здравната и социалната система. 

ÌÀËÊÈ ÑÒÚÏÊÈ ÊÚÌ ÃÎËßÌÀÒÀ ÏÐÎÌßÍÀ

»  Ако сте лекар, служител в малка община или работите в местна медиа, потърсете 
най-удачния начин информацията за безплатните профилактични прегледи на бъде-
щи майки да стигне до колкото може повече хора – сложете информацията на видно 
място в приемната, например. 

3.1. 3.1.ÁÎËÍÈ×ÍÀ È ÄÎÁÎËÍÈ×ÍÀ ÏÎÌÎÙ ÁÎËÍÈ×ÍÀ È ÄÎÁÎËÍÈ×ÍÀ ÏÎÌÎÙ

»  Ако сте лекар в малко населено място, разпитайте дали всички деца в селото имат 
избран личен лекар. Потърсете тази информация от общината или от отделите за 
„Закрила на детето“.

»  Ако работите с деца в малко населено място или сте служител в община, напомняй-
те на родителите, че децата им трябва да имат личен лекар. Обяснете им ползите от 
редовните прегледи и имунизации.

»  Ако работите с деца и имате съмнения, че някое от децата може да има здравосло-
вен проблем, говорете с родителите и ги насочете към преглед от специалист.

»  Ако имате лекарска практика, поддържайте база данни с доставчиците на социал-
ни услуги в общността, включително и лечебни заведения за рехабилитация на деца 
с увреждания.
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3.2. ÏÑÈÕÈ×ÍÎ ÇÄÐÀÂÅ

ÎÖÅÍÊÀ:

ÊÀÊÂÎ ÎÇÍÀ×ÀÂÀ „ÏÑÈÕÈ×ÍÎ ÇÄÐÀÂÅ”?  

Психичното здраве е термин, който описва емоционалното благосъстояние и 
качеството на възприятие или липсата на психични разстройства. Понятието 
„психично здраве“ се различава от разбирането за понятието „психиатрия“, която 
се занимава само с клиничните аспекти на проблемите, свързани с психичното 
здраве. 

ÊÀÊÂÎ ÑÅ ÑËÓ×È ÏÐÅÇ ÃÎÄÈÍÀÒÀ? 

Психичното здраве на децата е въпрос не само на специализирани медицински 
грижи, но и на осигуряването на подходяща среда за живот и развитие на лично-
стните им качества. Децата са като цветята и имат нужда от простор, топлина и гри-
жа, която не ги задушава, но и не ги оставя безпризорни и с чувството, че не са 
забелязвани и не са обичани. 

В Плана за действие по Програмата за развитие на образованието (2009 г. - 2013 г.) 
държавата е поела ангажимент да работи за подобряване на условията за психо-
лого-педагогическа подкрепа на децата и учениците. През 2012 г. Министерство на 
образованието създава и приема Механизъм за противодействие на училищния 
тормоз между децата и учениците, както и национална мобилна група за психоло-
гическа подкрепа в училище. В групата влизат психолози и специалисти с доказан 
опит и практика в работата с проблеми при децата. Така, ако в някое училище в 
страната възникне проблем, с който не успяват да се справят на място, директорът 
може да сигнализира в Министерство на образованието и науката и веднага в учи-
лището ще пристигне специалист с дългогодишен опит. Той на място преценява как 
да се справи с проблема. Идеята е родителите и децата да получат необходимата 
им спешна помощ в училище, а след това, ако се налага по-продължителна работа, 
да бъдат насочени към съответните специалисти. През учебната 2012 г. - 2013 г. 
са били осъществени 29 подобни кризисни интервенции. Няма информация обаче 
какво е станало в последствие и каква е била ефективността от тези намеси. 

Липсата на обратна връзка и оценка на свършеното не позволява да се види как 
действа изработеният механизъм и какво е необходимо да се направи, за да бъде 
той по-ефективен и полезен за децата, родителите и преподавателите. 

Към декември 2013 г. броят на психолозите в училищата е нараснал на 1 180 в 
сравнение със 786 психолози за 2012 г. Въпреки това, броят на детските психоло-
зи и психиатри е крайно недостатъчен, като липсват и специалисти в системата 
на образованието за реализиране на цялостни програми за психично здраве.

Не толкова недостатъчният брой на психолозите е проблем, колкото организация-
та им на работа в училище, както и възможностите за сътрудничество и подкрепа в 
общността или с други специализирани организации.

Липсва цялостен подход и взаимодействие между различните институции и струк-
тури, които работят за психичното здраве на децата ни. Необходима е система на 
по-тясна връзка в работата между училищните психолози, детските психолози 
и психиатри, така че психичните и хранителни разстройства да бъдат иденти-
фицирани в по-ранна фаза и детето и семейството да получат необходимата им 
специализирана помощ. В момента Министерство на здравеопазването дори не 
разполага с информация колко са децата, които имат нужда от специализирана 
психиатрична помощ, какво е разпределението им в страната, както и типа на за-
боляванията им. 
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3.2. ÏÑÈÕÈ×ÍÎ ÇÄÐÀÂÅ

Детските психиатри са предимно в столицата и в някои регионални центрове като 
Варна, Русе, Плевен, Търговище, Кюстендил.  Все още цели области в страната ос-
тават без детски психиатър, което се превръща във все по-сериозен проблем във 
връзка с големия брой деца и юноши, напускащи специализираните институции 
за деца и младежи, с прояви на психично страдание и нуждаещи се от специали-
зирана подкрепа и помощ.

Въпреки че има утвърдени медицински стандарти за психиатрична грижа, липсата 
на достатъчно специалисти, както и на работещи комплексни програми за психич-
но здравно благополучие, засягащи различни аспекти – индивидуална и групова 
работа, работа в по-малки общности (детска градина, училище, семейство), сътруд-
ничество със здравни, образователни, социални, полицейски и други институции, 
работещи с деца и юноши, оставя без подкрепа деца и семейства, които се нуждаят 
от помощ.

ÐÅÇÓËÒÀÒÈ ÎÒ ÏÐÎÓ×ÂÀÍÅÒÎ ÍÀ ÌËÀÄÈÒÅ ÕÎÐÀ

ÅÔÅÊÒÈÂÍÀ ËÈ Å ÐÀÁÎÒÀÒÀ ÍÀ ÏÑÈÕÎËÎÇÈÒÅ
Â Ó×ÈËÈÙÅ?

Драги ми читателю, 

Ние сме Криси, Ади и Александър. 

Искаме да споделим нашия опит от проучването ни, за да достигнеш сам до от-
говора на въпроса, който ние си зададохме в началото – „Ефективна ли е рабо-
тата на психолозите в училище?“

Психологът е ключова фигура в училищната общност, тъй като той е човекът, 
който работи с проблеми като агресия, депресия, ниска мотивация, а същевре-
менно може да организира инициативи, които сближават общността, разчупват 
бариерите в общуването и подобряват обстановката, с което и цялостното пре-
живяване „училище” става по-позитивно.

Проблемът е обаче, че не всички психолози успяват да открият „път” до учени-
ците. Пример за това е контрастът между две от училищата, които посетихме.

В едното всички говореха с истинска любов за психолога – чакаха срещите с него 
с нетърпение и имаха желание да споделят. В другото, и не само в него, ситуа-
цията е коренно различна. Децата дори не знаеха, че има училищен психолог, а 
какво да говорим за доверие към него. И това не беше изключение – така беше на 
няколко места, включително в София. „Психологът не провежда нито една извън-
класна дейност или поне аз не знам нищо за това. Научих, че в нашето училище 
има психолог преди да започнем интервюто“, споделя ученичка от Самоков.

Смятаме, че тази ситуация се дължи на липсата на общо виждане за ролята на 
психолога в училищния живот. Едни твърдят, че работата му трябва да е про-
блемно ориентирана, а други, че той трябва да стимулира хората, с които рабо-
ти, и да изкарва на преден план техните положителни качества. Тоест, в отдел-
ните училища разбирането за ролята на психолога е различно, а това води до 
проблеми. Те биха се избегнали чрез въвеждане на обща длъжностна характе-
ристика за всички училищни психолози. Ако тя се следва, разликите биха изчез-
нали, или поне биха били по-малки. Разбира се, обстановката няма да е напълно 
еднаква - това няма как да се промени, но поне няма да става дума за драстични 
различия. „Длъжностната характеристика на психолога не е обособена, много 
често самите училища имат за задача да я изготвят“, потвърждава бивш учили-
щен психолог и експерт от София.
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3.2. ÏÑÈÕÈ×ÍÎ ÇÄÐÀÂÅ

Едно нещо, което също би се избегнало чрез обща характеристика, е игнорира-
нето на факта, че учителите също са част от училищната среда и е нужно някой 
да изслушва и тях. От едно от интервютата с експерт в тази област стана ясно, че 
психологът не може да говори с учители в училище. Разбира се, може да се ви-
дят след училище на по кафе, но има бариера, създадена между тях в работната 
среда, която трябва да се премахне. 

Когато разбрахме това, бяхме доста изненадани. Смятаме, че това е още един 
от ефектите на неясните изисквания към психолозите и според нас точно таки-
ва неща трябва да се премахнат. Защото, когато има възникнал конфликт, той 
трябва да бъде разгледан от всички гледни точки. Например, при проблем меж-
ду учител и ученик, психологът не може да говори и с двамата в кабинета си. 
Може да извика ученика, но той е само едната страна в конфликта. Също така, 
учителите са подложени на голям стрес и често имат нужда от човек, който да 
ги изслушва.

Има и други проблеми.

От интервютата разбрахме, че много от училищата в България все още нямат 
психолог. От проведените разговори стигнахме до извода, че в сегашната сис-
тема се иска да има психолози, но не навсякъде има финансови условия за това. 
Много директори решават, че могат да минат и без психолог и да не харчат пари, 
но това вреди на обстановката в училище. Защото училището не е спа център, а 
без психолог атмосферата става още по-напрегната.

Разбира се, възможно е училището просто да няма достатъчно средства. В такъв 
случай, решение би било един психолог да обслужва повече от едно училище. 
Така натискът върху бюджета на всяко от училищата би се намалил и заедно с 
това би имало специалист, който да помага на децата. „Ролята на психолога е 
много важна, защото има много проблемни и объркани деца, които се нуждаят 
от помощта му“, казва ученичка от Самоков.

Важна част от работата на психолога извън училище е общуването му с институ-
ции и организации. Това се прави с цел при по-сериозен случай детето да бъде 
насочено към място, където може да му бъде оказана по-пълноценна помощ. 
Възможностите на психолога в училище са ограничени до това да изслушва и да 
дава съвети, но това не винаги е недостатъчно.

Ние, като младежи, които все още сме част от училищната общност, се опита-
хме да намерим отговор на въпроса за ролята на психолога в училище. Той има 
ключово място в училищната общност, както и за развитието на децата. Спо-
ред интервюираните директори, учители, ученици и психолози, психологът е 
необходима и незаменима част от образователната система. „Отработването на 
различни теми като емоции и конфликти помага както за опознаването, така и 
за по-добрия учебен процес“, казва експерт от София.

A ти, драги читателю, откри ли своя отговор?

ÌÀËÊÈ ÑÒÚÏÊÈ ÊÚÌ ÃÎËßÌÀÒÀ ÏÐÎÌßÍÀ

»  Обръщайте внимание на детето до себе си – то има нужда не само от грижи за 
физическото си здраве, но и от общуване, ласки, разбиране, среда, която стимулира 
неговото развитие и му помага да изяви най-добрите си качества.

»  Не превръщайте детето в изкупителна жертва на собственото си напрежение, 
стрес или неудачи.

3.2. ÏÑÈÕÈ×ÍÎ ÇÄÐÀÂÅ

»  Постарайте се да прекарвате „качествено” време с децата си, като отделяте някол-
ко часа или колкото ви е възможно за да правите неща заедно. Рисувайте, играйте 
заедно, гледайте и обсъждайте филми. Изграждайте традиции, така че да съхраните 
връзката дете-родител.

»  Избягвайте да натоварвате детето с прекалени очаквания. Преформулирайте нега-
тивните „не“ твърдения в позитивни. Всяко дете има нужда от ясни граници на позво-
лено и непозволено поведение, но ги задайте чрез позитивни формулировки.

»  Когато работите и общувате с деца, правете ясна разлика между неприемане на 
определено поведение и неприемане на самото дете.

»  При проблемно поведение на детето, вместо да го вините, консултирайте се със 
специалист.

»  Ако работите в училище или детето ви е ученик, споделете с колегите или с класния 
ръководител информацията за Мобилната група от специалисти психолози.
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3.3. ÄÅÒÑÊÀ ÑÌÚÐÒÍÎÑÒ

ÎÖÅÍÊÀ:

ÊÀÊÂÎ Å „ÄÅÒÑÊÀ ÑÌÚÐÒÍÎÑÒ”?   

Детската смъртност се мери като съотношение между броя на починалите деца на 
възраст от 0 до 1 година на 1 000 живородени деца за съответен период и е един от 
най-важните показатели за качеството на живот.

ÊÀÊÂÎ ÑÅ ÑËÓ×È ÏÐÅÇ ÃÎÄÈÍÀÒÀ? 

През 2012 г. в страната са починали 536 деца на възраст до 1 година (601 за 2011 
г.), като коефициентът на детската смъртност е намалял от 8.5‰ през 2011 г. на 
7.8‰ през 2012 г. Въпреки това детската смъртност в България е два пъти по-ви-
сока от средната за ЕС.

Коефициентът на детска смъртност през 2012 г. достига най-ниското си ниво в 
цялата история на демографската статистика в страната, но продължава да е два 
пъти по-висок в сравнение със средните показатели на държавите от Европей-
ския съюз. Най-ниска детска смъртност има в областите Благоевград, Смолян и 
София-град, а най-висока е в областите Сливен, Монтана и Разград. Като цяло ко-
ефициентът на детската смъртност в селата е по-висок от този в градовете.

Какво се крие зад сухите статистически данни? Коефициентът на детска смърт-
ност е показател за качеството на медицинската помощ от една страна, но се 
използва най-вече като индикатор за жизнения стандарт и здравната култура 
на хората. Намаляването на коефициента на детската смъртност изисква целе-
насочена работа за повишаване на здравната култура на населението, особено 
в рисковите райони с висок коефициент, както и в по-малките населени места. 
По-високите нива на детска смъртност в селата в сравнение с градовете се дължи 
и на по-трудния достъп до качествени здравни грижи на децата, живеещи там. 

ÌÀËÊÈ ÑÒÚÏÊÈ ÊÚÌ ÃÎËßÌÀÒÀ ÏÐÎÌßÍÀ

»  Не избягвайте въпросите „Откъде идват бебетата?“. Ако имате възможност, от-
делете повече време и разкажете на децата около вас за грижите преди и след 
раждането на бебето.

»  Не пренебрегвайте нуждата от информация за младите майки. Ако сте лекар, 
направете всичко възможно да ги насочите към източници на подходяща инфор-
мация.

»  Включете в часа на класа разговори за репродуктивното здраве и семейството.

»  Ако работите в системата на социалното подпомагане, намерете начин да насо-
чите младите майки от рисковите групи към подходящи източници на информа-
ция за грижи за децата.

»  Ако работите в родилно отделение, подкрепете майките с новородени бебенца, 
разкажете им повече за грижите за бебето, потърсете контакт с неправителстве-
на организация, която може да ви снабди с информационни листовки за рискове-
те през първата година.

»  Ако сте майка с добър опит в кърменето или познавате доброволни консултанти 
по кърмене, насочете младата майка към подходяща информация и консултация. 

Ñðåäåí 3.57



4342

ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ

Питали ли сте се някога какво ще работи детето ви или децата, които срещате по 
улицата, когато завършат училище? Опитвали ли сте да си представите с какво точ-
но ще се занимават след 15 или 20 години? А знаете ли каква е вероятността рабо-
тата, с която ще се занимават, да съществува днес? Отговорът сигурно ще ви изне-
нада – 18%. Или казано с други думи, от всеки пет днес съществуващи професии, 
след 20 години четири вече няма да ги има. Въпросът е как образованието днес 
подготвя децата да се реализират утре в професии, които още не съществуват?

И отговорът на специалистите е прост – като им дава базисни знания (да могат да 
четат, да пишат и да боравят с математически знания), като ги учи на критично ми-
слене, на гъвкавост и най-вече на това как да учат: постоянно и до края на живота 
си. В динамиката на съвременния свят знанията бързо остаряват. Това, което няма 
давност, са уменията за мислене и учене.

Не случайно образованието е една от най-дискутираните теми, която предизвиква 
множество дебати и тревоги с незадоволителното представяне на нашите деца в 
последното международно изследване PISA5. Вече няколко правителства имат не-
успешни усилия за приемането на  нов Закон за предучилищното и училищно обра-
зование, с учебните програми, с интегрираното образование, с организацията на 
училищния живот и други важни теми. 

Разгледаните проблеми в „Бележник 2014” са свързани с равния достъп до образо-
вание, защото не всички деца в страната ходят на училище, с обхвата на децата в 
училище, с качеството на образованието и ефективността на моделите на оценява-
не, с дефицитите на преподаване и усвояване на базисни ценности за гражданско 
и здравно образование.

Равният достъп до образование означава всички деца в страната, независимо от 
пол, етническа принадлежност, социално положение и здравно състояние да имат 
възможност да получат качествено образование. Приобщаващото образование оз-
начава не просто децата да влязат в училище, но и да бъдат равноправна част от 
училищната общност, която припознават и разбират като своя. Това се отнася не 
само до децата със специални образователни потребности или нужди, а до всички 
деца. С други думи, идеята на приобщаващото образование е да имаме училище, 
в чийто център седи детето с неговите индивидуални нужди и потребности. Най-
уязвимите групи от деца в процеса на реализиране на идеята за приобщаващо об-
разование са децата със специални образователни потребности и децата от марги-
нализираните общности. 

Образованието е комплексен процес, който, освен усвояване на знания, включва и 
изграждане на умения за пълноценен живот в обществото. Здравното и граждан-
ското образование имат за цел да подпомогнат личностното развитие на децата, 
като им дадат устойчиви модели на поведение за здравословен начин на живот и 
формират демократични ценности за реализацията им като пълноправни, отговор-
ни и активни граждани на обществото. С други думи те би трябвало да подпомогнат 
интегрирането на научното знание и умения в една цялостна личност, ценяща сво-
бодата и толерантността в среда на уважение към човешкия живот, здраве, права 
и благополучие. През 2013 г. здравното образование в рамките на училището все 
още е несистемно и накъсано. Въпреки големия брой и тематично разнообразие 
на реализираните кампании, инициативи и проекти, липсва съгласувана и обща 
политика в тази посока. Затова и резултатите са по-скоро временни и неустойчиви. 

4.1. ÐÀÍÍÎ ÄÅÒÑÊÎ ÎÁÓ×ÅÍÈÅ È ÃÐÈÆÀ

ÎÖÅÍÊÀ:

ÊÀÊÂÎ Å ÐÀÍÍÎ ÄÅÒÑÊÎ ÎÁÓ×ÅÍÈÅ È ÃÐÈÆÀ?    

Ранното детско обучение и грижа е цялостен процес за подпомагане на мотор-
ното, сензорно, когнитивно, емоционално и здравно развитие на децата от 0-7 
години. Добрите европейски и световни практики показват, че програмите и по-
литиките за ранно детско развитие и грижа значително намаляват риска от повта-
ряне на учебни класове и отпадане от училище, влошено здраве и недохранване.

ÊÀÊÂÎ ÑÅ ÑËÓ×È ÏÐÅÇ ÃÎÄÈÍÀÒÀ? 

Развитието на децата през първите седем години от живота им е от ключово значе-
ние. Дали държавата и ние, възрастните, успяваме да създадем на децата условия и 
среда, в които те могат да се развиват нормално и постепенно да надграждат уме-
нията си? Отговорът на този въпрос зависи и от изпълнението на ангажимента за 
изработване на единни стандарти за ранно детско развитие. Ранното детско обуче-
ние и грижа означава да осигурим на децата си среда, в която те могат да развиват 
талантите си в условия на свобода, сигурност и любов. И това е отговорност не само 
на семейството, но и на цялото общество, защото децата не живеят изолиран живот. 
Те са навсякъде около нас и попиват уроците си от нашето поведение, от начина, по 
който ние, възрастните, сме организирали всекидневния живот за себе си и за тях. 
Съществуването на стандарти за ранно детско развитие би подкрепило усилията на 
родителите и на специалистите, които работят с най-малките и би създало условия 
всички услуги и дейности, свързани с тях, да бъдат ориентирани в съответствие с 
възрастовите им особености и подкрепа за достигане потенциала на всяко едно дете. 

Усилията на институциите са разпокъсани и липсва интегрирана визия за ранно 
детско развитие, ясни роли, отговорности и финансиране, които да гарантират най-
доброто развитие на българските деца за достигането на техния пълен потенциал.

Тези стандарти би следвало да отразяват качествените промени и постижения, които 
децата овладяват на определена възраст в различни области – физическо, познавател-
но, емоционално-психологическо, социално и езиково развитие, както и демонстра-
ция на съответните компетентности и знания. Те също така би трябвало да са водещи 
не само при проследяването на нормалното развитие на децата от специалистите, но 
и при организирането и предлагането на различни услуги (детски градини, ясли, зани-
мални, курсове, работилнички, площадки за игра и т.н.). Съществуването на подобни 
стандарти би улеснило и диагностицирането на отклонения в развитието в сравнител-
но ранна фаза и би повишило ефективността на работата за коригирането им. 

ÌÀËÊÈ ÑÒÚÏÊÈ ÊÚÌ ÃÎËßÌÀÒÀ ÏÐÎÌßÍÀ

»  Всеки ден отделяйте време за игра с децата у дома.

»  Помнете, че вашето поведение е модел за поведение на децата около вас и това е 
най-мощното педагогическо средство. Ако им крещите, и те ще ви крещят.

»  Дайте възможност на децата около себе си да бъдат самите себе си, създайте им 
условия, които ги стимулират да се изразяват свободно и с радост. Позволете им да 
опитват различни неща, за да намерят това, което най-много им приляга – да рисуват, 
да пеят, да майсторят.

»  Организирайте пространството у дома така, че да е приятелски настроено към де-
цата. Всяко нещо би могло да се превърне в стимул, в повод за разговор или науча-
ване.

»  Ако работата ви предполага контакти с деца, подредете част от работното прос-
транство така, че да е подходящо за тях.

Ñðåäåí 2.86

5.  PISA e международно проучване, 
което проверява уменията 
и знанията на учениците на 
15-годишна възраст. Тестовете и 
задачите в PISA са разработени 
така, че да оценяват до каква 
степен в края на задължителната 
си образователна подготовка 
учениците могат да прилагат 
знанията си в ситуации от реалния 
живот. 
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ÎÖÅÍÊÀ:

ÊÀÊÂÎ Å Ó×ÈËÈÙÍÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ?    

Училищното образование има за цел да обучава и възпитава децата в съответ-
ствие с обществените потребности и с индивидуалните им способности и очаква-
ния за успешна реализация в обществото. То се осъществява в държавни, общин-
ски или частни училища. Според степента си е основно и средно, а според типа 
подготовка – общо и професионално. У нас училищното образование е задължи-
телно до 16-годишна възраст. 

ÊÀÊÂÎ ÑÅ ÑËÓ×È ÏÐÅÇ ÃÎÄÈÍÀÒÀ? 

Колкото повече деца имат достъп до качествено образование, толкова повече нара-
стват шансовете да се гарантира по-устойчиво и целенасочено развитие на страната, 
когато тези деца пораснат и навлязат активно в социалния живот. Ето защо една от 
първостепенните задачи пред училищното образование е да обхване колкото може 
по-голям процент от децата в училищна възраст. Данните от миналата учебна година  
показват, че обхватът в гимназиален етап е 80%, в прогимназиален – близо 81% , а в 
начален – 95%.

След краткото подобрение на нетния коефициент на записване, регистрирано 
през 2012 г., отново се наблюдава спад в стойностите му за начален и прогимна-
зиален етап през 2013 г.

Освен че броят на обхванатите в системата на училищното образование деца е по-
малък от поставената цел, се забелязва и намаляване на обхвата в начален и прогим-
назиален етап в сравнение с предходната година. Това поставя няколко сериозни 
въпроса. Първият е за преоценка и преразглеждане на политиките за обхващане на 
децата в образованието. Ако няма стабилен резултат в стремежа за обхващане на 
децата в училищното образование, значи нещо в сега действащите механизми и взе-
тите мерки не е адекватно на ситуацията. 

От родените преди 7 години 73 000 деца, едва малко над 63 000 са се записали в 
1ви клас през есента на 2013 г.

Министерство на образованието и науката не разполага с точни данни къде са оста-
налите близо 10 000 деца. 

Една от причините е, че институциите, отговорни за достъпа до образование на бъл-
гарските деца, работят в условия на липса на актуална информация или със силно 
различаващи се данни, поради различна методика на събирането й. Проблемът с 
преждевременното напускане на училище е идентифициран като приоритетен от 
Министерство на образованието и науката. В края на 2013 г. беше приета обща меж-
дусекторна Стратегия за намаляване на дела на преждевременно напусналите обра-
зование българи. За съжаление, към стратегията няма план за 2014 г. година, както и 
оценка на необходимите за изпълнението й ресурси, което създава риск за нейното 
ефективно реализиране. 

Един от въпросите, който през годините неотклонно предизвиква ожесточени об-
ществени дебати, е този за учебните програми. Необходимо ли е например петокла-
сниците да знаят имената на сладководните риби, обитаващи река Дунав? 

И тук опираме до тема, която през годините неотклонно предизвиква ожесточени 
обществени дебати, а именно за връзката между образованието и последващата ре-
ализация на младите хора, и в частност доколко и как учебните програми изпълня-
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ват целите за изграждане на свободна, толерантна и инициативна личност. 

Държавните образователни изисквания са всъщност стандартите, които определят 
какви знания и умения би трябвало да усвоят децата, а учебните програми, учеб-
ниците, учебните помагала и т.н. са средствата, чрез които това би трябвало да се 
постигне. Идеята е преподавателите да имат достатъчно свобода в съответствие с 
конкретната ситуация, в която преподават, да подхождат гъвкаво, а това значи и по-
адекватно към нуждите на децата при организирането на учебния материал. 

Проектите за промени на учебните програми във всички културно-образовател-
ни области предвиждат промяна на ориентацията от съдържание към резултати, 
които да се постигат с това съдържание.

ÐÅÇÓËÒÀÒÈ ÎÒ ÏÐÎÓ×ÂÀÍÅÒÎ ÍÀ ÌËÀÄÈÒÅ ÕÎÐÀ

ÊÀÊÂÈ ÑÀ ÏÐÅÄÈÌÑÒÂÀÒÀ È ÍÅÄÎÑÒÀÒÚÖÈÒÅ 
ÍÀ Ó×ÅÁÍÈß ÏËÀÍ, ÏÐÅÇ ÏÎÃËÅÄÀ ÍÀ Ó×ÅÍÈÖÈ 
È Ó×ÈÒÅËÈ?

Драги ми читателю,

Казвам се Мадлен и живея в Перник. 

След като изслушах мненията на младежите и техните преподаватели за образо-
ванието в България, в частност за учебния план, стигнах до няколко извода.

Преди всичко, учебният план е разработен така, че учениците да усвоят разно-
образни знания и практически умения и да могат, напускайки училище, да се 
реализират в средата, която са припознали като интересна и едновременно с 
това професионално достъпна. Този извод е потвърден и от учителите, с които се 
срещнах. Според тях, завършвайки дванайсети клас, учениците трябва да са ус-
воили умения за работа с научнопопулярна литература, да притежават умения за 
анализиране и критично мислене, да умеят да боравят адекватно с интернет из-
точници на информация, да могат правилно да прилагат знанията от една област 
в друга (фокус-група учители от ПГ). За да постигнат тези цели, учителите използ-
ват разнообразни методи като дискусии и дебати, работа по групови проекти 
(ако предметът го позволява), извънкласни занимания и други, които стимулират 
учениците мисловно и емоционално. Показател за добрите резултати на учите-
лите при реализирането на учебния план е и мнението на учениците: „...винаги 
преподава с ентусиазъм и все пак, придържайки се към учебния план, тя успява 
да намери интересен начин, по който да представи учебния материал. Но също 
така намира време да ни запознае и с неща, различни от писаното в учебниците...” 
(момиче от 10-и клас, фокус-група с ученици от СОУ).

Но за да не ме обвините в субективизъм, ще се фокусирам върху недостатъците, 
които бяха посочени от повечето ученици и учители, а именно системата за оце-
няване и формалните наказания. 

Системата за оценяване е критерият за оценяване на усвояването от учениците 
на знанията, заложени в учебния план. А формалните наказания са санкциите за 
учениците, когато пречат на провеждането на учебните часове, така че да могат 
те самите и техните съученици да преминат през определения за часа материал 
в учебния план.

От една страна, системата за оценяване улеснява обективното оценяване, като 
търси и оценява определени знания и качества, които се очаква всеки ученик 
да покаже чрез даденото задание (тест, есе, домашна работа). От друга страна, 
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тя оставя в учениците усещане за уеднаквяване и страх от провал, което в някои 
случаи води до намаляване на мотивацията за учене и развитие.

Докато разговарях с учителите от двете училища, ми направи впечатление, че 
според тях до някаква степен системата за оценяване не измерва реалните зна-
ния и тяхното развитие. Всеки ученик е различен и по уникален начин възприема 
и предава информация, което най-ясно се вижда в това, че всеки ученик има „сил-
ни” и „слаби” учебни предмети – например, някои ученици са „силни” в писменото 
изпитване, а други - в устното. „Подходът на учителя също е много важен и поня-
кога един и същ ученик може да получи различни оценки при различни учители, 
преподаващи една и съща дисциплина. Това е проблем, за който все още няма 
решение” (интервю с директор на ПГ).

„Преди всичко трябва да научим учениците, че да грешат не е лошо и страшно. 
Напротив! Грешките са основната движеща сила на обучението, стига да има кой 
да покаже на учениците как правилно да се учат от грешките си. Няма по-добър и 
лесен начин да научиш нещо, ако преди това не си сгрешил, не си открил и анали-
зирал грешката си и не си се поучил от ситуацията. Трябва да учим учениците как 
да грешат правилно” (учител, фокус–група от СОУ). 

Добра практика при системата за оценяване е даването на обратна връзка към уче-
ника - къде и как е сгрешил и какво може да научи от допуснатата грешка. Обаче 
това не е стандартна практика, а както посочва директорът от ПГ – подходът на учи-
теля също е много важен. Грешките, които санкционира системата за оценяване, 
сами по себе си не значат нищо, освен че ученикът за пореден път не се е справил. 
Те биха били градивни, ако към тях винаги има подкрепящо обяснение и стимул, 
дори похвала за знанията, които са регистрирани като усвоени, иначе системата за 
оценяване се превръща в система за измерване на незнанието, а не на знанието.

За учениците, с които се срещнах, основен проблем е, че често не разбират за 
какво биха могли да им послужат голяма част от знанията, които трябва да усвоят 
в училище. А неразбирането на практическата стойност на знанията, води до лип-
са на мотивация за учене, което пък води до ниски оценки, а те затварят кръга на 
незаинтересоваността и ниската мотивация.

Формалните наказания се изразяват в забележки, свикване на извънредни роди-
телски срещи или индивидуални срещи с родители, общественополезен труд на 
територията на училището, преместване в друг клас или друго училище и т.н. Те се 
налагат в ситуации, в които ученикът или учениците възпрепятстват провеждане-
то на учебни часове, рушат материалната база на училището или проявяват друго 
нежелано поведение. Според учителите, до някаква степен формалните наказа-
ния са неефективни, защото сами по себе си не спират нежеланото поведение и 
не търсят причините, които са го предизвикали. А те може да са много - конфликт 
между съученици или ученици от различни класове, понижена мотивация за уче-
не, конфликт между учител и ученик/ученици, понякога дори не са свързани с 
процеса на учене. Каквато и да е причината, тя не се открива с писането на забе-
лежка в бележника и съответно не се решава, а проблемното поведение се задъл-
бочава. „Вместо да се набляга на формалните наказания на учениците, трябва да 
се наблегне на връщането на родителите в училищния живот на децата им и то по 
позитивен начин“ (интервю с директор на СОУ).

Както посочва цитираният директор, ролята на родителите в училищния живот 
на децата е много важна. През годините обаче тя се е ограничила по-скоро до 
санкционираща роля в полза на формалните наказания, а не е подкрепяща за 
учениците при превъзмогването на проблемно поведение. Много често родите-
лите са викани в училище само ако тяхното дете е направило нещо неправилно, 
от което излиза, че щом не са търсени, значи няма проблеми. Изоставането на 
даден ученик от учебния план по даден предмет също може да е причина за не-
желано поведение и в такива ситуации учители и родители би било добре да имат 
изграден механизъм за съвместна работа, така че ученикът да бъде подпомогнат 
и да навакса неусвоения материал. 

От информацията, която получих от учениците и техните учители, бих определи-
ла учебния план като неотговарящ на нуждите на учениците и затрудняващ обра-
зователната цел на учителите.
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Сякаш е настъпил моментът, в който трябва да спрем да обвиняваме учениците, че 
са мързеливи, неможещи и „девиантни“ и да ги попитаме с какво искат да се зани-
мават и какво им е интересно. Дошъл е моментът, в който да спрем да обвиняваме 
учителите, че са субективни и несправящи се и да ги попитаме от какво имат нужда, 
за да изпълняват задълженията си. Моментът, в който учебният план претърпява 
такава промяна, че да улесни процеса на учене като стане по-гъвкав и отворен 
за учителски корекции; все пак, учителят е практическият му изпълнител, а както 
всички знаем, винаги е съществувало разминаване между теория и практика.

Това би станало реалност, ако на първо време се променят изискванията към 
учители и ученици, така че да бъдат изпълнявани заложените цели и дейности за 
постигане на желани резултати в учебния план, чрез: 

» системно повишаване на компетентността на учителите, така че да могат адек-
ватно да реагират в различни ситуации и да могат да разпознават предпоставките 
за нежелано поведение на учениците;

» изграждане на система за стимулиране на учениците, като се наблегне на прак-
тическата част от учебния материал, за да могат учениците да бъдат мотивирани 
и да знаят как и къде да прилагат усвоените знания;

» намаляване броя на учениците в една паралелка и разкриване на допълнител-
ни, за да се наблегне на индивидуалния подход към всеки ученик. Тази реформа 
ще разкрие и нови работни места и ще облекчи работата на учителя;

» системно ангажиране на родителите, без това да бъде обвързано предимно 
с формални наказания, а като се наблегне на партньорските взаимоотношения 
между родители и учители за развитието на учениците (учителят като възпитател 
и обучител в училище, а родителят в същата роля, обаче вкъщи и в съвместната 
работа родители и учители да надграждат усилията си);

» промяна в критериите за приемаме на студенти в специалност „Педагогика“, за 
да се прекрати бълването на незаинтересовани и нискоквалифицирани учители;

» изграждане на структура за съвместна работа между училища, читалища, неправи-
телствени организации и други заинтересовани структури на местно, регионално и 
национално ниво, която да стимулира ангажираността на учениците с креативна и 
продуктивна дейност. По този начин ще се прекрати и изолацията (капсулирането) 
на училището като институция извън социалния свят на учениците.  

ÌÀËÊÈ ÑÒÚÏÊÈ ÊÚÌ ÃÎËßÌÀÒÀ ÏÐÎÌßÍÀ

»  Покажете на децата около себе си, че ученето е постоянен процес и училището 
дава само основата, но ученето продължава през целия живот.

»  Насърчавайте хората около себе си да повишават квалификацията си, правете го 
и самите вие.

»  Децата ни са затрупани с планини от информация, която идва от различни източ-
ници, покажете им как да я оценяват критически и как да я организират на базата на 
наученото в училище.

»  Помогнете на преподавателите на детето си да направят училищната среда по-
приятна за децата. Украсете стаята с подходящи материали или със саксии с цветя.

»  Ако работите в училище и се съмнявате, че някое от децата е в риск от отпадане, 
консултирайте се с училищния психолог или се обърнете към социалните служби.

»  Независимо от това дали имате деца и дали те ходят на училище, не оставайте без-
различни към това, което се случва в системата на образованието. Днешните деца са 
утрешните граждани на държавата, в която всички ние ще живеем.
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ÎÖÅÍÊÀ:

ÊÀÊÂÎ Å „ÏÐÈÎÁÙÀÂÀÙÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ”? 

Образование, при което всички ученици в едно училище, независимо от техните 
силни или слаби страни, се чувстват част от училищната общност - другите уче-
ници, учители и непедагогически персонал. Приобщаването не се отнася само 
до децата със специални образователни потребности, а и до предоставяне на ка-
чествени условия за обучение на всички деца.

ÊÀÊÂÎ ÑÅ ÑËÓ×È ÏÐÅÇ ÃÎÄÈÍÀÒÀ? 

Според сега действащия Закон за народната просвета, децата със специални об-
разователни потребности се обучават или в специализирани училища, или ин-
тегрирано в общообразователни и професионални училища. Практиката показ-
ва, че когато това е възможно, е за предпочитане детето да се обучава в масово 
училище, защото така се стимулира развитието му и се улеснява социалната му 
интеграция, а и се отразява благотворно на останалите деца в класа. Обучението 
на деца със специални образователни потребности в масово училище е свързано 
с отделянето на допълнителен ресурс не само за осигуряване на достъпна архи-
тектурна среда (когато е необходимо), но и за ресурсни преподаватели. Ето защо 
държавата е определила добавка към общия разход за издръжка на един ученик 
за интегрирано обучение на деца със специални образователни потребности. 
Тази добавка обаче е една и съща, независимо от това какво е увреждането на 
детето. С други думи, за дете с двигателно увреждане, което не може да ходи и 
затова се нуждае от рампа и асансьор и за дете, което няма проблем с придвиж-
ването, но има нужда от специален педагог заради заболяване от аутистичния 
спектър, директорът на детската градина или училището ще получат добавка с 
един и същ размер, независимо че интегрирането им е свързано с различни по 
обем разходи. 

Размерът на добавката за деца и ученици на ресурсно подпомагане в училища и 
детски градини е в размер на 308 лв. на дете, като не по-малко от 40% от размера 
на добавката се разходва за създаване на подкрепяща среда, свързана с подпо-
магане на децата и учениците на ресурсно подпомагане.

Разликата в необходимите суми за обезпечаване на обучението на тези деца ще 
трябва да бъде поета от бюджета на съответната приемаща институция. А това 
определено се оказва сериозна бариера. Диференцирането на добавките за ин-
тегриране на деца със специални образователни потребности би улеснило про-
цеса, защото би отговорило на техните специфични нужди. 

За учебната 2012 г. – 2013 г. година общо 11 680 деца и ученици със специални 
образователни потребности се обучават интегрирано и се подкрепят от 1 525 
специалисти.

Приобщаващото образование означава включване в образователната система и 
на децата от маргинализираните общности – бедни семейства, семейства от ет-
нически и социално изключени малцинства. През миналата година няколко про-
екта на Министерство на образованието са свързани с обхващането на децата от 
тези рискови групи, като им осигуряват целодневно обучение в разнообразни 
форми. Целта на проектите е да се „съживи“ извънкласната дейност в рамките 
на училището, като се даде възможност на всички деца да се включат в различни 
занимания по интереси и по този начин училището да се превърне в средище 
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на общностен живот. Независимо от това, че през миналата учебна година близо 
180 хил. деца са били включени в извънкласни дейности, прави впечатление, че 
предлаганите занимания са по-скоро стандартно продължение на учебния ден. 
Допълнителните занимания не предлагат и специфична насоченост към децата 
от маргинализираните групи, което намалява ефективността им в тази посока. 
Изключение донякъде правят дейностите в рамките на Центъра за образовател-
на интеграция на деца и ученици от етническите малцинства, които са много ясно 
насочени и съобразени с нуждите на целевите си групи. Това е и една от основни-
те причини за високия интерес към конкурсите на центъра. 

Общият брой ученици, обхванати в извънкласни дейности за учебната 2012 г. – 
2013 г. година е 177 697 от 1 302 училища.

ÌÀËÊÈ ÑÒÚÏÊÈ ÊÚÌ ÃÎËßÌÀÒÀ ÏÐÎÌßÍÀ

»  Говорете със своите деца или с децата, с които работите, за децата със специ-
ални образователни потребности. Обяснете и покажете, че различен не означава 
непълноценен.

»  Ако в класа или в групата на детето ви има дете със специални образователни 
потребности, поканете го на гости у дома. Така ще дадете възможност на децата 
да се опознаят по-добре.

»  Ако работата ви в училище или детска градина ви срещне с дете със специал-
ни образователни потребности, опитайте да намерите варианти да го приобщите 
към класа или групата си – потърсете контакт със специализирани неправител-
ствени организации на място, потърсете повече информация за спецификата на 
заболяването му, подгответе останалите деца за срещата с него.

»  Ако сте директор на училище или детска градина, включете в обученията за 
повишаване на квалификацията и темата за работа с деца със специални образо-
вателни потребности.
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ÎÖÅÍÊÀ:

ÊÀÊÂÎ ÎÇÍÀ×ÀÂÀ „ÇÄÐÀÂÍÎ” È ÊÀÊÂÎ – 
„ÃÐÀÆÄÀÍÑÊÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ”? 

 

Здравното образование в широкия смисъл се разбира като преподаването на 
здраве и здравословно поведение. Гражданското образование цели да формира 
у учениците гражданско съзнание, навици и ценности. 

ÊÀÊÂÎ ÑÅ ÑËÓ×È ÏÐÅÇ ÃÎÄÈÍÀÒÀ? 

Отдавна се обсъжда въвеждането на часове по здравно образование в училищата. В 
момента няма държавно образователно изискване за здравно образование и темите 
от тази област са включени в областта „природни науки и екология“. Това означава, 
че здравната тематика би следвало да бъде обсъждана в часовете по човек и обще-
ство, биология или химия, например. Въпросът е дали преподавателите по съответ-
ните предмети са подготвени и за здравната тематика и дали знанията, които децата 
получават в часовете по различни дисциплини, успяват да формират у тях умения и 
позитивни нагласи за здравословен начин на живот. 

Липсва системна и последователна политика за провеждане на съвременна 
всеобхватна програма за здравно образование на децата и младите хора.

Поетият ангажимент през миналата година да се въведат часове по здравно образо-
вание в няколко пилотни училища не е изпълнен. Вярно е, че здравно образование 
се предлага в часове по свободно избираема подготовка, както и в извънкласни за-
нимания по проект „УСПЕХ”. Провеждат се и различни кампании, конкурси, проек-
ти и инициативи на здравна тема. Въпреки това продължава да липсва цялостна и 
последователна програма за здравно образование на децата. Липсва и качествена 
оценка на предлаганото в момента здравно обучение в училищата, както и за броя 
на включените в него деца и за ефекта от проведените часове. Подобна оценка би 
била полезна при по-нататъшната работа за повишаване на здравната образованост 
на децата в рамките на училището.

Подобно е положението и с програмите за превенция на употребата на наркотици, 
на инфектиране с ХИВ/СПИН и на насилието в училище. Това са едни от темите, които 
предизвикват най-голяма тревога и безпокойство сред родителите. Без съмнение, 
когато усилията на семейството да предпази децата от рисково поведение са под-
крепени и от училището, и от обществото, резултатът е много по-ефективен. Ето защо 
е важно тези теми не само да присъстват в училище, но и да са част от системна по-
литика за превенция. 

Броят на психолозите и педагогическите съветници  се е увеличил през 2013 г. 
(1 180 спрямо 786 за 2012 г.).  В същото време липсват единни стандарти за пси-
хологическа работа в училищата, което поставя въпроса доколко наличието на 
специалисти гарантира качествена превантивна работа.

Превенцията на насилието и агресията сред децата е въпрос не само на обучение, 
но и на създаване на среда, нетолерантна към агресията и тормоза. Сериозна стъп-
ка в създаването на ефективна превантивна система е разработеният през 2012 г. 
Механизъм за противодействие на училищния тормоз. Механизмът задава общата 
рамка, а отговорност на всяко училище е да изработи конкретен план за превенция 
в съответствие с конкретните си условия. По данни на Министерство на образова-
нието и науката, в повечето български училища вече има подобни планове. Липсва 
обаче информация за качеството и ефективността им. Притесненията на експертите 
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са, че дисциплиниращият модел в повечето правилници за вътрешния ред в учили-
ще е основан на наказанието, докато предписаните в плановете превантивни мерки 
са базирани на позитивни подходи. 

Един от ангажиментите, който държавата е поела, е обучението на преподаватели 
за работа в интеркултурна среда. Програмата е разработена съвместно с няколко 
български университета и цели не само да повиши компетентността на учителите, 
но и да ги мотивира и стимулира да продължат да работят върху професионалното 
си представяне и израстване. Подобни програми успяват да върнат на учителите по-
загубеното в последните години усещане за ценност и достойнство на професията, 
а това със сигурност се отразява на качеството на работата им в училище с децата. 

Към декември 2013 г. са проведени 125 обучения в цялата страна, в които са 
участвали около 3 000 педагогически специалисти. 76.61% от попълнилите ан-
кетни карти считат, че обучението им е помогнало за разширяване на знанията и 
уменията за работа с целевата група.

ÌÀËÊÈ ÑÒÚÏÊÈ ÊÚÌ ÃÎËßÌÀÒÀ ÏÐÎÌßÍÀ

»  Ако сте директор на училище или детска градина, включете в програмите за пови-
шаване на квалификацията на преподавателите и курсове за решаване на конфли-
кти.

»  Ако работите с деца и забележите тежки прояви на агресивност, консултирайте се 
с детски психолог и говорете с родителите на детето.

»  Дайте възможност на децата да участват по-активно в живота на училището, класа 
или групата в детската градина, като им делегирате отговорности, съобразени с въз-
растта и компетентностите им.

»  Здравето е и въпрос на начин на живот. Покажете го на децата си в семейството – 
обърнете внимание на здравословното хранене, физическата активност, грижата за 
природата.

»  Купете на децата си подходящи за възрастта им книги за здравословния начин на 
живот, спортуването, половото развитие и предпазване от болести, предавани по 
сексуален път.

»  Помнете, че детето се учи от родителите си и значимите за него възрастни. Вашите 
вредни навици са пример за поведение и на вашите деца.
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Колкото и да не ни се иска, има деца, които се сблъскват с правосъдната систе-
ма. И тук не става дума само за тези, които с действията си са нарушили закона 
или по един или друг начин са застрашили нормите на обществото, а и за децата, 
които са станали жертва или свидетели на престъпление, или пък е необходимо 
участието им в граждански дела, например за определяне на родителски права. 
Ако не ви се е налагало, едва ли сте си задавали въпроса какво се случва с едно 
дете, което трябва да мине през различни процедури, да бъде разпитвано, да 
пресъздава многократно събития, които му се иска да забрави, да изговаря пред 
непознати хора неща, които трудно би казало и на най-близките си. А какво ли 
преживява? И как всичко това слага отпечатък върху живота му занапред?

Темата за детското правосъдие тук е разгледана в две подтеми – правосъдие – 
приятел на детето и пренебрегване и злоупотреба с деца. Направените през 
2013 г. стъпки в тези сфери са по-скоро фиктивни и не се забелязва съществена 
промяна в досегашната ситуация.
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ÎÖÅÍÊÀ:

ÊÀÊÂÎ ÎÇÍÀ×ÀÂÀ ÏÐÈßÒÅËÑÊÎ ÊÚÌ ÄÅÒÅÒÎ ÏÐÀÂÎÑÚÄÈÅ?  

Това е правосъдие, което е съобразено с интересите на детето – достъпно, съобра-
зено с възраст, бързо, прилагащо необходимата грижа, приспособено и насочено 
към потребностите и правата на детето, включително правото на справедлив про-
цес, на участие и разбиране на производството, на зачитане на личния и семейния 
живот и на личната неприкосновеност и достойнство.

ÊÀÊÂÎ ÑÅ ÑËÓ×È ÏÐÅÇ ÃÎÄÈÍÀÒÀ? 

В рамките на правораздавателната система все още не са направени промени, които 
да гарантират спазването на правата на децата преди, по време и след приключване 
на съдебното производство. Според експертите няколко са необходимите стъпки, 
които съществено биха променили ситуацията и наистина биха превърнали право-
съдието в приятел на детето. От една страна, това е подготовка на самата система да 
работи с деца, а от друга – възможността децата и техните семейства да получават 
специализирана помощ по време и след приключване на съдебното производство, 
за да могат по-леко и безболезнено да преминат през психическото натоварване, т.е. 
те също да бъдат подготвени и подкрепени.

По данни на Държавната агенция за закрила на детето, през 2013 г. близо 1 500 деца 
са преживели насилие и са потърсили подкрепа от социалните работници. Най-
голям е броят на децата, които са били малтретирани физически в семейството, в 
училище или на улицата - 710. Други 412 са били подложени на психически тормоз, 
а 216 - на сексуално насилие. Реалната бройка обаче е по-голяма, защото не всички 
пострадали се обръщат към социалните служби или полицията по ред причини – 
срам, недоверие в държавните институции, незнание, объркване... Една малка част 
от тези случаи стигат до досъдебно производство, а още по-малко от тях – до съд. 
Една от причините е, че по време на съдебното и досъдебното производство деца-
та, жертви на насилие или свидетели на престъпление, се разпитват многократно  
и не са редки случаите, когато родителите решават да оттеглят жалбите си спрямо 
насилници на собственото им дете, за да спестят на детето многобройните тежки 
и неприятни разпити и разхождания по инстанции, които допълнително го трав-
мират. Така делата не стигат до съд, виновниците остават ненаказани, а децата и 
техните семейства трябва сами да намерят начин да продължат живота си, въпреки 
преживяното. 

Въвеждането на специални помещения за изслушване и разпит на деца, или т.нар. 
сини стаи би спестило на децата допълнителните травми от разпитите и би направи-
ло много по-ефективно досъдебното и съдебното производство. Сините стаи всъщ-
ност са шарени, приветливи помещения, обзаведени като детски стаи. Целта е детето 
да бъде разпитано в дружелюбна обстановка, която да не го притеснява, а буди дове-
рие и му помага да сподели преживяното. 

Държавата е поела ангажимент за създаването и оборудването на подобни стаи. 

Към края на 2013 г. в цялата страна има само 12 специализирани помещения за 
разпит на деца, участници в правни процедури.

Сини стаи има в градовете Благоевград, Бургас, Велико Търново, Видин, Дупница, 
Пловдив, Русе, Стара Загора и Шумен, а в София са две. Всички те са изградени по 
проекти на неправителствени организации, а част от тях и с помощта на местните 
общини.
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5.1. ÏÐÀÂÎÑÚÄÈÅ – ÏÐÈßÒÅË ÍÀ ÄÅÒÅÒÎ

ÐÅÇÓËÒÀÒÈ ÎÒ ÏÐÎÓ×ÂÀÍÅÒÎ ÍÀ ÌËÀÄÈÒÅ ÕÎÐÀ

ÍÀËÈ×ÈÅ È ÅÔÅÊÒÈÂÍÎÑÒ ÍÀ „ÑÈÍÈÒÅ ÑÒÀÈ“

Драги ми читателю,

Ние сме Михаела и Йонни и като млади хора, представители на младежката мре-
жа „Мегафон”, искаме да запознаем връстниците си с техните права и най-вече с 
правата им, свързани с правосъдието. Ето защо проведохме свое теренно проуч-
ване, което ни позволи да добием по-ясна представа за правосъдната система. 
Изследването ни е свързано  с наличието и ефективността на т.нар. „сини стаи“. 
Целта ни беше съпоставка на ситуацията между градове с функционираща стая и 
градове, в които няма подобно специализирано помещение, както и да покажем 
нуждата от нея и колко по-щадяща е тя към децата, за разлика от стандартната 
практика. 

Така наречената „синя стая“ за пръв път е въведена в практиката по идея на една 
полска неправителствена организация и от 2008 г. насам се цели тази практика 
да навлезе и в България. „Сините стаи“, освен дружелюбна към детето атмосфера, 
създават и възможност да се избегне директният контакт с обвиняемия или под-
съдимия, като така се гарантират правата на всички страни за справедлив процес.

Една „синя стая” се състои от две помещения, разделени от венецианско огледа-
ло, което позволява едностранна видимост. По този начин детето и разпитващият 
са в едното помещение (обзаведено така, че детето да се чувства емоционално 
комфортно), а в другото помещение са всички участници, които съответната фаза 
на процеса изисква. Специалистът, работещ с детето, е единственият, който раз-
говаря с него. Той има слушалки, в които може да чуе въпросите на хората, нами-
ращи се от другата страна на огледалото, като ролята му е да зададе тези въпроси 
по достъпен и разбираем начин на детето. Детето и разпитващият не виждат през 
стъклото - за тях то е като огледало. Останалите участници, които са в другото по-
мещение, виждат през стъклото и могат да наблюдават разговора. Благодарение 
на специално оборудване, присъстващите могат да чуват разговора и да задават 
въпроси чрез разпитващия. Тъй като тази стая цели да осигури една приятелска 
към детето среда, преди самия разпит специалистът, работещ с него, предвари-
телно го подготвя - обяснява му какво предстои и е честен с него, че от другата 
страна на огледалото има други хора. Това е особено важно, защото по този начин 
детето е по-спокойно, тъй като знае какво ще се случи.

Установихме, че все още недостатъчен брой хора обръщат внимание на пробле-
ма за детското правосъдие и нуждата то да се промени. „Предразполагането на 
децата-жертви или свидетели на насилие е първата и най-важна крачка към ефек-
тивното им участие в наказателно производство“, казва експерт, с когото разго-
варяхме. От друга страна, майка, родител на разпитвано дете, което е преживяло 
повторни травми вследствие на множеството разпити,  споделя: „Дъщеря ми за 
една година над десет пъти е разпитвана. Сама, всеки път с различен служител, из-
искващ различно нещо от нея. Карали са я да покаже върху кукла как точно баща 
й рита и пребива брат й!“  От стреса момичето започва да взима анти-депресанти, 
а майката обвинява системата за начина, по който смачква детето й.

„За да се популяризират сините стаи, трябва да има информация за тях. Важно е 
още и хората да си дадат сметка, че стаята не измества техните функции, а напро-
тив – може да подкрепи авторитета и на съдията, и на прокурорите, и на всички 
останали. Това улеснява работата...“, смята психолог от Перник.

В хода на изследването си обаче разбрахме, че съществуването на самата „синя 
стая” не е достатъчно. Един от главните проблеми спрямо утвърдените начини на 
разпит е по отношение на подготовката на разпитващите и трудностите, които се 
срещат при провеждане на стандартен разпит на дете - неразбиране на въпроси-
те, невъзможност за подреждане на разказа по време и място, риск от налучква-
не на „правилния отговор”, противоречивост на отговорите; трябва да се избегне 
опасността същите трудности да се срещнат и в „синята стая“. Т.е. разпитът на деца 
изисква назначаването на компетентни специалисти, които да са преминали през 
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специализирано обучение. По този  начин те ще могат да работят в най-добрия 
интерес на децата.

„Това, което ние като експерти и професионалисти трябва да се съгласим и да 
признаем, е, че детето е свидетел с особени потребности. Детето не е умален 
възрастен, който можем да третираме като такъв. Детето има много особености 
тогава, когато е свидетел и трябва да дава показания и ако възрастните, които го 
разпитват, не се съобразят с особеностите на детето, с психиката му, с езика му, 
може самите ние да дискредитираме детето като свидетел и то ще ни даде инфор-
мация, която не е надеждна“, казва жена, експерт от неправителствена организа-
ция. Работата на професионалистите в „сините стаи“ е много специфична и затова 
е важно те да бъдат запознати с всички основни методи, целящи да намалят тре-
вожността в детето. С това биха помогнали за създаването на по-спокойна среда, 
която ще породи у него чувство на доверие и сигурност и най-важното - няма да 
има последици върху психиката му като жертва или свидетел на насилие и особе-
но на сексуално насилие. 

В процеса на изследването си стигнахме до извода, че недобрата координация 
между институциите е друг основен проблем. В България все още липсва ця-
лостно разбиране сред институциите за нуждата от обща работа за детето, из-
вършител на нарушение, жертва или свидетел на престъпление. Затова трябва да 
се предложат конкретни стандарти, за да се подобри и улесни координацията и 
обединяването на усилията между институциите. Всеки трябва да върши своята 
работа, но да има координация между социалния работник, разследващия поли-
цай и човека, който работи пряко с детето.

Макар „сините стаи“ да са сравнително нови у нас, някои неправителствени ор-
ганизации, вече са приели за своя кауза да постигнат чрез тях т.нар. „приятелско 
към детето правосъдие“. Пример за това е проектът ”Чуй детето”, изпълняван от 
Института по социални дейности и практики (ИСДП). Посланието, което от ИСДП 
влагат в него е „Ние вярваме, че... децата-жертви или свидетели на престъпления 
имат право, без страх и притеснение, да разкажат всичко, което знаят...”

Като цяло, този модел се налага в България като добра практика, но е нужно ста-
ите да се популяризират и да се използват по начин, определен от закона. Тази 
практика, както и целите, които си поставя, е нужно да се приложат в цялата стра-
на, като се изгради система с акцент в полза на децата.

В рамките на проект за развитие на капацитета на служителите от МВР са обу-
чени 155 служители, работещи с деца - инспектори от детските педагогически 
стаи и разследващи полицаи.

Другият ангажимент, поет от държавата, чието изпълнение би имало огромно влия-
ние върху превръщането на правосъдната система в по-дружелюбно място за деца-
та, е създаването на специални съдебни състави, които гледат само дела, свързани с 
деца, както и специализацията на прокурорите и следователите. До момента обаче 
това остава само в рамките на добрите намерения. Независимо от факта, че някои 
председатели на съдилища по места определиха съдии, които приоритетно гледат 
дела на деца, все още сме далеч от времето, когато ще можем да кажем, че има ясна 
специализация на магистрати.

Реалната специализация за работа с деца все още не е факт у нас и остава по-
скоро в сферата на добрите намерения вече пета поредна година.
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За да се превърне правосъдната система в дружелюбна и приятелска към децата, са 
необходими и законови промени с цел осъвременяване, хуманизация и привеждане 
в съответствие с международните актове по правата на човека. 

У нас продължава да се работи по Закона за борба с противообществените 
прояви на малолетни и непълнолетни (ЗБППМН), приет през 1958 г.

Част от неговите разпоредби са в разрез със съвременните принципи за гаранти-
ране на правата на детето и съблюдаване на най-добрия му интерес. Вместо целта 
да е да се търси реинтеграция на децата с поведение в конфликт със закона чрез 
подкрепа за възстановяване и коригиране на неприемливи действия, законът зала-
га преди всичко на ограниченията и наказанията. Понятието за „противообществена 
проява” противоречи както на конституционните норми, така и на международните 
стандарти поради липсата на дефиниция за „противоречие с морала и добрите нра-
ви” и възможността деца да бъдат реално наказвани за деяния „противоречащи на 
морала и добрите нрави”, за които възрастен човек не би бил наказван. Това са т.нар. 
статусни нарушения, като например бягство от училище или бягство от дома. За тях 
децата получават „възпитателни мерки” по въпросния закон. 

Особено тежка е ситуацията с т.нар. малолетни деца, на които се налагат възпита-
телни мерки, които всъщност са наказващи. Тези деца не се разпознават като обект 
на закрила, спрямо тях се прилага ЗБППМН, като се образуват възпитателни дела, 
мерките минават през наказателен съд и те се настаняват в специализирани институ-
ции за деца в конфликт със закона. Държавата е поела ангажимент за разработване 
на предложения за промяна на нормативната рамка в областта на правосъдието за 
деца. Това означава, че освен промени във вече споменатия остарял закон, се търси 
по-цялостен подход. Поет е ангажимент за промени в административната система за 
детско правосъдие, за пренасочване на малолетните изцяло към системата за закри-
ла, за промени във възможността за по-голяма и ефективна подкрепа на семействата 
на децата в конфликт със закона, както и ред други реформи, които са включени в 
стратегически държавни документи. През 2013 г. обаче не бяха направени планира-
ните в държавните документи стъпки към тази така необходима реформа. 

ÌÀËÊÈ ÑÒÚÏÊÈ ÊÚÌ ÃÎËßÌÀÒÀ ÏÐÎÌßÍÀ

»  Не правете децата свидетели на конфликти между възрастни и не ги превръщайте 
в изкупителни жертви.

»  Ако сте в процес на бракоразводно дело или сте се разделили с бащата/майката на 
вашето дете, запазете отношенията си с бившия си партньор и не подлагайте детето 
си на допълнителни травми от вашата раздяла.

»  Ако се наложи ваше дете или дете от кръга на ваши познати да бъде изслушвано 
и разпитвано от правосъдните органи, настоявайте това да се направи в синя стая.

»  Ако работите в полицията или в системата на правосъдието и ви предстои среща 
с дете, консултирайте се с детски психолог как да проведете разговора. А защо и да 
не поискате провеждане на специализирано обучение и преминаване през курс за 
квалификация за работа с деца?

»  Ако работите с деца или се срещнете с дете, което е в риск от влизане в конфликт 
със закона, обърнете се към най-близкия отдел за закрила на детето или се посъ-
ветвайте с детски психолог. Така може би ще успеете да му помогнете да не влезе в 
спиралата, която да го отведе до изпадане от социалната тъкан.
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5.2. ÏÐÅÍÅÁÐÅÃÂÀÍÅ È ÇËÎÓÏÎÒÐÅÁÀ Ñ ÄÅÖÀ

ÎÖÅÍÊÀ:

ÊÀÊÂÎ ÎÇÍÀ×ÀÂÀ „ÏÐÅÍÅÁÐÅÃÂÀÍÅ È ÇËÎÓÏÎÒÐÅÁÀ Ñ ÄÅÖÀ 
Â ÊÎÍÔËÈÊÒ ÑÚÑ ÇÀÊÎÍÀ?  

Всяко третиране на деца, което нарушава правото им на закрила и на справед-
ливо правосъдие – приятел на детето. Това включва и въвеждането на законови 
гаранции за защита на децата от превръщането им в жертви на престъпление.

ÊÀÊÂÎ ÑÅ ÑËÓ×È ÏÐÅÇ ÃÎÄÈÍÀÒÀ? 

Всички деца могат да станат жертва на пренебрегване и злоупотреба. Но има една 
категория деца, които определяме като деца в конфликт със закона, която е особе-
но рискова по отношение на пренебрегването и злоупотребата. Това са деца, из-
вършили т.нар. „противообществени прояви” или дори престъпления. Обикновено 
те биват настанявани по решение на съда или във Възпитателно училище-интернат 
(ВУИ), или в Социално-педагогически интернат (СПИ). Настаняването в тези специа-
лизирани училища е едно от най-тежките наказания преди лишаването от свобода в 
поправителен дом, който на практика е затвор за непълнолетни. Децата попадат във 
ВУИ и СПИ заради кражби, проституция, бягство от къщи и училище. Целта на тези 
настанявания е да коригира неприемливото поведение и да върне децата отново в 
обществото. Условията в интернатите обаче ги превръщат единствено в наказателна 
мярка. А това означава, че в тях вместо да се работи за реинтеграцията на децата, те 
просто биват изолирани за известно време. Ето защо държавата е поела ангажимент 
за промяна на статута и дейността на ВУИ и СПИ. До момента обаче не се забелязва 
особен напредък по изпълнението на този ангажимент.

Към края на декември 2013 г., в страната съществуват три социално-педагоги-
чески интернати и четири възпитателни училища-интернати. Проверки на Дър-
жавната агенция за закрила на детето констатират сериозни случаи на насилие 
и неглижиране на децата.

В двата вида „училища” са настанени около 250 деца между 8 и 18 години. 

Защо ВУИ и СПИ трябва да се реформират? С идеята децата да бъдат откъснати от 
обкръжението, което ги провокира да действат в разрез със закона, тези училища са 
разположени в малки населени места, а децата са откъснати от естествената си со-
циална среда и на практика не разполагат с правото да се придвижват свободно. Но 
колкото повече децата в конфликт със закона са изолирани от обществото, толкова 
по-трудно ще е да се възстановят те после. А нали в крайна сметка целта е тези деца 
не да бъдат жигосани за цял живот, а да им помогнем да се справят с проблемите, в 
които са се заплели? Още повече, че отговорност за случилото се носим и ние, въз-
растните. Защото в повечето случаи децата влизат в конфликт със закона, именно 
защото сме останали със затворени очи за насилието в семейството на съседите, за 
безпризорното хлапе на улицата или за безотговорно родителско отношение. 

В интернатите се намират основно деца, които са изпаднали от обществото, защото 
ние, възрастните не сме предотвратили това. Затова е наша грижа да помогнем на 
тези деца отново да имат бъдеще. Условията и организацията на живот в тези интер-
нати обаче не работят в тази посока. 

Всяко дете, независимо от социалната му среда, може да стане жертва на сексуално 
насилие или експлоатация. Част от децата, настанени в специализираните интерна-
ти, преди да стигнат до тях са били жертви именно на насилие, на сексуална експло-
атация или злоупотреба. И тъй като са останали незащитени и безпомощни, накрая 
са се оказали в конфликт със закона. Промяната на българското законодателство 
във връзка с уреждането на правата на децата, жертви на сексуална експлоатация, 
сексуално насилие и детска порнография, е една от стъпките, която би помогнала 
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на всички деца. Целта на подобна промяна, освен синхронизация на българските за-
кони с Директива на Европейския парламент за борбата със сексуалното насилие и 
експлоатация на деца, е и да се гарантират по-добре правата и сигурността на децата 
у нас. До момента подобни промени не са направени. Не е изпълнена и препоръката 
да се въведе регистър на извършителите на сексуални престъпления срещу деца и 
непълнолетни, който задължително да се използва от работодателите, които наемат 
служители на длъжност, която предполага пряк контакт с деца. Съществуването на 
подобен регистър би означавало, че всеки, на когото предстои пряка работа с деца 
– учител, възпитател, треньор, социален работник, аниматор..., ще бъде проверен, 
преди да бъде нает за съответната позиция. Така шансът човек, извършил сексуално 
престъпление спрямо дете във Варна, да бъде нает отново да работи с деца в Бла-
гоевград, отпада. За съжаление, със спирането на новия Законопроект за детето се 
осуети и въвеждането на подобен регистър. 

Продължава неразбирането от страна на правораздавателната система на об-
ществената опасност на появилото се вследствие на интернет и зачестяващо 
престъпление „подмамване с цел сексуална злоупотреба“  на дете.

Установяването на контакт с деца за сексуални цели обаче може да бъде направе-
но не само в пряко общуване. Проблемите за сексуалното насилие и експлоатация, 
както и детската порнография придобиват напълно нови измерения в контекста на 
интернет. Анонимността, която предполага мрежата, както и прикриването на истин-
ската възраст и самоличност, лесно биха могли да поставят децата в уязвимо поло-
жение. Всички знаем, че сайтовете, социалните мрежи, форумите, Скайп и т.н. могат 
да се превърнат в сериозна заплаха за децата. Ясно е, че не можем, а и е напълно 
излишно да се опитваме да изолираме децата от интернет. Но това, което можем да 
направим като възрастни, е да ги научим как да го използват безопасно. То е като с 
пресичането на улицата. Не можем да държим децата у дома или винаги да ги при-
дружаваме, когато излизат навън, но можем да ги научим да пресичат на зелено, да 
използват подлезите, да се оглеждат, когато преминават улиците. 

Ето защо е толкова важно децата ни да знаят много добре как безопасно и отговорно 
да използват мрежата. През 2013 г. държавата беше поела ангажимент за популяри-
зиране на правилата за онлайн безопасност сред деца, родители и училищни власти, 
както и адресите, на които всеки от нас може да сигнализира за вредно съдържание 
в мрежата. За съжаление, в тази посока ролята на държавните институции е по-скоро 
пасивна и повече работа е свършена от неправителствени организации и най-вече 
от Националния център за безопасен интернет. 

Липсва системен подход за създаване на навици за безопасно ползване на ин-
формационни и комуникационни технологии (ИКТ) от децата и учениците.

Центърът за безопасен интернет е създаден през 2008 г. с цел изработване и раз-
пространяване на информационни материали, организиране на обучения, конфе-
ренции, семинари и кръгли маси по проблемите на безопасния интернет за деца. 
Към него работи Гореща интернет линия за борба с незаконното и вредно за деца 
съдържание и поведение в интернет, Българска линия за онлайн безопасност за кон-
султиране на деца, родители и учители и обучителен център. 

Дейностите на Националния център за безопасен интернет, по подобие на остана-
лите европейски центрове, се финансират на 75% от Европейската комисия. Оста-
налите 25% се предполага, че трябва да бъдат осигурени от национално съфинан-
сиране, т.е. от държавните институции, като по този начин те демонстрират своята 
ангажираност към проблемите за безопасността на децата в интернет. От началото 
на създаването на центъра обаче подобно финансиране от страна на държавата не 
е осигурено. 
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Въпросът, който стои, е дали липсата на подкрепа от страна на държавата няма да 
застраши и да ограничи работата му през следващите години, когато европейска-
та програма „Безопасен интернет“ ще се трансформира в много по-широкомащабна 
програма и по решение на Европейската комисия в нея се очаква отделните държави 
да се включат с по-голям обем финансиране.

À È Ñ Ú È Ú À À Ð ÍÀ

»  Не оставайте безразлични в ситуации, в които ви се струва, че безопасността на ня-
кое дете е застрашена. Ако е необходимо, обърнете се към полицията или отделите 
за закрила на детето.

»  Ако работата ви е свързана с деца и забележите съмнително поведение, нараня-
вания или белези по детето, обърнете се към полицията или отдела за закрила на 
детето.

»  Запознайте своето дете или децата, с които работите, с правилата за безопасност 
в интернет.

»  Сложете правилата за безопасност в интернет, телефоните и интернет адреса на 
Българската линия за онлайн безопасност на видно място в училище, в класната стая 
или на вашия личен сайт – интернет адрес на БЛОБ: http://www.blob.bg/ ; телефон за 
връзка и консултации: 123-124 (всеки ден от 10 до 16 часа, цената на разговора е 0.15 
лв. с ДДС независимо от продължителността му или оператора, от който се обажда-
те); Гореща линия за онлайн безопасност: http://web112.net/ - тук можете да подадете 
сигнал за вредно съдържание в интернет.

»  Ако имате въпроси, притеснения или колебания относно безопасното използване 
на интернет и на мобилните приложния от децата, обърнете се за консултация към 
специалистите от Българската линия за онлайн безопасност.

От „Бележник 2014“ се вижда, че голяма част от децата в България не живеят до-
бре. Всяко второ дете е на границата на бедността или социалното изключване, 
достъпът до лекар в малките населени места и отдалечените райони е затруднен, 
проблемът с преждевременно напускащите училище ученици продължава да е се-
риозен, отделите за закрила на детето се задъхват, а правосъдната система все още 
не успява да намери път към децата. Дали ще съумеем да променим това положе-
ние зависи както от ангажимента на държавните институции и политиците, така 
и от всеки един от нас. Може да ви се струва, че няма какво да направите, че не 
можете да решите проблема с липсата на психиатри или с неефективното функцио-
ниране на системата за социално подпомагане, но всъщност можем да направим 
много. Ако не оставаме безразлични, когато срещнем страдащо дете, ако не отвръ-
щаме глава пред очевидна несправедливост, ако познаваме и отстояваме правата 
на своите деца и на децата около нас, нещата ще бъдат различни. Не е нужно да 
правим нещо специално, а просто да отворим очи и да направим най-естествено-
то – да покажем любовта и грижата си в ежедневния живот. Защото и най-голямата 
промяна започва с първата малка крачка. Да я направим заедно!

Област Благоевград
Сдружение „Обществен 
съвет по образование” – Гоце 
Делчев 

Област Бургас
Сдружение „Верният 
настойник” – Бургас
Асоциация „Деметра” – Бургас
Интегра България
Сдружение „Областен ромски 
съюз“ – Бургас
Сдружение „Усмивка” – Бургас

Област Варна
Асоциация на родителите на 
деца с дислексия – Варна
Сдружение „Гаврош” – Варна
Сдружение „Евроинтеграция” 
– Варна
Фондация „Карин дом” – Варна
МИГ „Крайморие” – Белослав
Агенция за социално развитие 
Вижън – Варна
Фондация „Радост за нашите 
деца” – Варна
Социална асоциация „Св. 
Андрей” – Варна
Сдружение „Съучастие” – 
Варна
Сдружение „Цветно бъдеще” 
– Варна

Област Велико Търново
Център за междуетнически 
диалог и толерантност 
АМАЛИПЕ – Велико Търново

Област Враца
Сдружение „Първи юни” – 
Бяла Слатина
Сдружение „Дом на науката  
и техниката” – Враца
Сдружение „Нов път” –  
с. Хайредин
Училищно настоятелство на 
ОУ „Христо Ботев” – с. Търнава

Област Габрово
Сдружение „Социален диалог 
2001” – Габрово

Област Добрич
Сдружение ИМКА – Добрич
Фондация „Ръка за помощ” – 
Добрич

Област Кърджали
Сдружение „Инициатива за 
развитие – Кърджали решава” 
– Кърджали

Област Кюстендил
Родителско настоятелство на 
ЦДГ „Калина” – Дупница

Област Ловеч
Сдружение „Екомисия 21 век” 
– Ловеч

Област Монтана
Обществен съвет по 
образование – Берковица

Фондация Шам – Монтана

Област Пазарджик
Фондация „Бъдеще” – 
Ракитово
Фонд за превенция на 
престъпността ИГА – 
Пазарджик
Фондация „Социални 
практики в общността” – 
Пазарджик
Сдружение „Развитие” – 
Ракитово
Фондация „Жулевия дом“

Област Перник
Фондация „П.У.Л.С.” – Перник
Сдружение „Бялата лястовица” 
– Трън

Област Плевен
Плевенски обществен фонд 
„Читалища” – Плевен

Област Пловдив
Асоциация „Голям брат, голяма 
сестра” – Пловдив
Национален алианс за работа 
с доброволци – Пловдив

Област Разград
Сдружение „Жанета” – Разград
Асоциация „Интегро” – 
Разград
Младежки форум 2001 – 
Разград

Област Русе
Сдружение БРТИМ – Русе
Сдружение „Еквилибриум” – 
Русе
Фондация „Каритас – Русе” – 
Русе
Клуб „Отворено общество” – 
Русе
Център Динамика – Русе
Европейски център по 
медиация и арбитраж

Област Силистра
Женско дружество „Екатерина 
Каравелова” – Силистра
Сдружение „Надежда за добро 
бъдеще” – Силистра

Област Сливен
Дружество за подкрепа 
на деца и лица с умствени, 
физически и сензорни 
увреждания „Св. Стилиян 
Детепазител” – гр. Сливен
Фондация „Здравето на 
ромите” – Сливен
Фондация ИРА – Сливен
Сдружение „Ромска академия 
за култура и образование” – 
Сливен
„Лекари на света“ – клон 
България

Област София-град
Фондация „Агапедия – 
България”
Алианс на българските 
акушерки
Сдружение „Алфа клуб – да 
оцелееш”
Асоциация за ранно детско 
развитие
Асоциация на 
професионалистите за 
психично здраве в детските 
градини и училищата в 
Република България
Асоциация „Родители” 
Българска асоциация на 
осиновени и осиновители
Българска асоциация за 
семейно планиране и 
сексуално здраве
Българска педиатрична 
асоциация
Български хелзинкски 
комитет
Фондация „Българско дете” 
БНК „Заедно за децата”
Българска тренировъчна 
централа
Сдружение „Дете и 
пространство”
Сдружение „Деца и юноши”
Фондация „Еврика”
Фондация „Екип”
Фондация „Заедно в час”
Фондация „За нашите деца”
Фондация „Здраве и социално 
развитие”
Фондация „Здравни проблеми 
на малцинствата”
Инициативен родителски 
комитет
Институт за социални 
дейности и практики
Фондация „Конкордия 
България”
Международен правен 
център
Младежка фондация Арете
Национална асоциация за 
приемна грижа
Национална мрежа на 
здравните медиатори
Фондация „Надежда за 
малките”
Национална скаутска 
организация на България
Национален ученически 
екопарламент
Сдружение „Общество за 
всички”
Фондация „Пайдея”
Фондация „Партньори – 
България” 
Проект „Права на човека”
Фондация „Приложни 
изследвания и комуникации”
Фондация „Приятели 2006”
Сдружение Рийчаут.бг
Сдружение за прогресивна 
и отворена комуникация – 
София
Фондация „Сийдър”

Фондация „Стъпка за 
България”
Фондация „Стъпка по стъпка” 
– София
Театрално-социална 
формация „Театър Цвете“
Сдружение „Фрийрън 
България”
Сдружение за педагогическа 
и социална помощ за деца 
ФИЦЕ-България
Фондация за децата в риск по 
света
Фондация „Център Надя”
Сдружение „Център за 
приобщаващо образование”
Център за психосоциална 
подкрепа
Фондация Amici dei Bambini/ 
Приятели на децата
Habitat for Humanity
Outward Bound България
SOS Детски селища – България

Област София
Сдружение „За един по-добър 
живот” – Челопеч
Сдружение „Избор за утре”, 
Ботевград

Област Стара Загора
Сдружение „Бъдеще за децата 
с увреждания” – Казанлък
Читалище „Възродена искра” – 
Казанлък
Сдружение „Детелини” – 
Чирпан
Национална асоциация на 
ресурсните учители – Стара 
Загора
Сдружение „Приятели 2011” – 
Чирпан
Сдружение „Самаряни” – 
Стара Загора
Сдружение „Свят без граници” 
– Стара Загора

Област Търговище
Асоциация Ная – Търговище
Клуб на нестопанските 
организации – Търговище

Област Хасково
Асоциация на народните 
читалища – Димитровград
Сдружение „Деца и семейства” 
– Хасково
Фондация „Подари усмивка” – 
Димитровград

Област Шумен
Асоциация SOS жени и деца, 
преживели насилие – Нови 
пазар
Женско ромско сдружение 
„Хаячи” – Нови пазар

Област Ямбол
Фондация „Болни от астма” – 
Ямбол
Общинско училищно 
настоятелство – Болярово
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