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или към каква промяна в политиките, практиките и услугите за 

деца и родители следва да се стремим през погледа на родители, 

специалисти, работещи с деца и семейства и организациите-членове 

на Национална мрежа за децата

„Визия без действие е мечта, действие без визия е кошмар“.
            Японска поговорка
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Вече повече от 4 години организациите-чле-
нове на Национална мрежа за децата настоя-
ват за разработване на цялостна семейна 
политика, с ясни цели, мерки и дейности 
и възприемане на семейно-ориентиран 
подход във всички области, засягащи 
детското благосъстояние – социално-ико-
номически мерки, образование, здравеопаз-
ване, жилищно настаняване, закрила на де-
тето, социално подпомагане и други.

Водена от тази философия и цел, Национал-
на мрежа за децата обедини сили и ресурси 
със сдружение „Дете и пространство“ и 
Института за изследване на населението и 
човека към БАН, с които разработи проект 
и кандидатства за финансова помощ към 
Програмата за подкрепа на НПО по финансо-
вия механизъм на Европейското икономиче-
ско пространство.

Благодарение на проекта, партньорите 
имаха възможност да проведат фокус гру-
пи, консултации и интервюта с родители, 
експерти, представители на законодател-
ната, изпълнителната и местната власт, 
както и граждански организации, работещи 

с деца и семейства в страната за да попи-
тат за тяхното мнение и виждания за ак-
туалната ситуация и нуждата от промени.  

БЯХА ИЗГОТВЕНИ И ДВА ДОКЛАДА:

• „Семейни политики на Република Бъл-
гария“, който прави преглед на действаща-
та административна и нормативна рамка, 
както и политиките за съчетаване на про-
фесионалния, семейния и личния живот; 
мерките за насърчаване на половата рав-
нопоставеност; размерът и условията за 
отпускане на семейни помощи за деца; жи-
лищните и данъчните политики; същест-
вуващите услуги за подкрепа на децата и 
семействата и 

• „Визия за семейна политика – мнение-
то на родителите, опитът на Европа и 
гледната точка на психоанализата“, кой-
то обединява обобщените мнения на роди-
тели, свързани със семейната политика в 
България,  и прегледът на законодателство-
то и семейните политики в три европейски 

УВОД 
И ЦЕЛ НА ДОКУМЕНТА 
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страни – Германия, Франция и Норвегия, кои-
то са източник на добри практики от основ-
ните модели на социални държави. Отделна 
глава разглежда семейството и неговите 
функции от гледна точка на психоанализа-
та.

Допълнително бе организирано и специал-
но родителско кафене в гр. София, което 
включи родители и специалисти, работещи 
с тях, в процеса на изготвяне на конкретни 
предложения за подобряване на ситуация-
та. 

На база на обсъжданията и анализите, в сре-
дата на месец януари 2016 г., бе изготвен 
първоначалният проект на Визия за семей-
на политика, след което стартира процес 
на обществено обсъждане и  консултация 
с родители, представители на партньори-
те по проекта и организации-членове на На-
ционална мрежа за децата. Консултацията 
приключи на 25 март, като в нея участва-
ха над 200 родители и над 100 специалисти, 
работещи с деца и семейства.  Получени са 
над 30 общи коментара, както и над 250 кон-
кретни коментара и предложения за проме-
ни и допълнения в секторните политики за 
деца и семейства и над 40 конкретни мерки 
с фокус децата с увреждания. Като част от 
процеса на консултиране, с подкрепата на 
организации-членове и регионалните коорди-
натори на Национална мрежа за децата бяха 
проведени и дискусии в Перник, Търговище, 

Пазарджик, Бяла Слатина, Варна, Кърджали, 
Павликени, Сливен и други. 

Настоящият документ стъпва на проведе-
ните консултации и направените комента-
ри и предложения, като неговата основна 
цел е да представи вижданията на родите-
лите, специалистите и гражданските орга-
низации, работещи с деца и семейства, за 
необходимите промени в политиките, прак-
тиките и услугите за деца и родители в 
страната, да даде конкретни предложения 
за тяхното осъществяване на практика и 
да ги постави във фокуса на политическия, 
медиен и обществен дневен ред.
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Всяко дете се нуждае от семейство, за 
да развие своя потенциал в пълна степен. 
Благосъстоянието на детето е в пряка 
връзка с благосъстоянието на семейство-
то. Правото на семейство е основополага-
що за развитието на детето и до голяма 
степен свързано с това в какъв възрастен 
ще се превърне то. Връзката на доверие 
между майката или основния обгрижващ 
и детето се гради от най-ранна възраст. 
На тази основа детето се развива емоцио-
нално и социално. Това го научава да се усе-
ща сигурно и значимо и му помага да изгра-
ди увереност и да се превърне в независим 
индивид. Ролята на семейството е толко-
ва значима, че не може да бъде изпълнена 
от нито един друг фактор. Тя е свързана с 
изграждане на чувство за принадлежност, 
идентичност на детето и бъдещия социа-
лен индивид, както и неговата социализа-
ция и формирането му като личност. 

Конвенцията на ООН за правата на дете-
то изрично регламентира задължението 
на държавите да оказват помощ на роди-
телите, законните настойници и разши-
рените семейства при осъществяване на 

НЕОБХОДИМОСТ ОТ ПОЛИТИКИ 
В ПОДКРЕПА НА СЕМЕЙСТВОТО  

тяхната отговорност за отглеждане на 
децата (чл. 18, параграф 2 и 3), включител-
но подпомагане на родителите при оси-
гуряване на условията за живот, необхо-
дими за развитието на детето (член  27, 
параграф 2) и гарантиране, че децата полу-
чават необходимата закрила и грижи (член 
3, параграф 2). 

Липсата на адекватна подкрепа за роди-
телите и семейства в риск се свързва с 
по-лоши здравни и образователни пока-
затели, по-висок риск от поведенчески и 
емоционални проблеми в зрялата възраст, 
злоупотреба с вещества, престъпност и 
други предизвикателства, всяко от които 
носи сериозни обществени последствия и 
разходи.

„Проблемните“, „трудните“, „непослуш-
ните“ и „невъзможните“ деца, както и 
тези с „комплекси“, „наплашените“ или 
„нещастните“ винаги са резултат от не-
правилни отношения в семейството. Све-
товната практика за психологическа по-
мощ на деца и родители показва, че дори и 
много трудните проблеми на възпитание-
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то са напълно разрешими при възстановя-
ване на благоприятния стил на общуване в 
семейството.1

Национална мрежа за децата вярва, че ин-
вестирането в децата и родителите е не 
по-малко важно от инвестирането в ико-
номиката и брутния вътрешен продукт 
на страната. Редица изследвания доказ-
ват, че инвестициите в децата, особено 
в ранното детско развитие, са с много 
по-висока обществена възвръщаемост от 
инвестициите в повечето други сфери. 
Това разбиране е изразено и от Европей-
ския съюз в препоръката на Европейската 
комисия от 20 февруари 2013 година „Ин-
вестициите в децата — изход от пороч-
ния кръг на неравностойното положение“.

Подкрепата към родителите и семейства-
та помага на децата да постигнат по-до-
бри резултати, защитават човешките 
права и спестяват ценни ресурси за цяло-
то общество!

1. Юлия Гипенрейтер, Как да общуваме с детето, ИК „Колибри“, 2007
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В момента, повечето съществуващи поли-
тики в България засягат родителите, но 
без да са обвързани в система от целена-
сочени действия за подкрепа. У нас дейст-
ват повече от 20 нормативни, поднорма-
тивни акта и стратегии, регламентиращи 
подкрепата към семействата и децата, но 
те не са интегрирани, така че да адреси-
рат комплексно техните нужди и проблеми. 
Това се потвърждава и от фокус групите 
с родители и семейства, които експерти 
от Института за изследване на население-
то и човека към БАН проведоха през 2015 г. 
Резултатите показаха, че 91% от участ-
валите родители смятат, че политиката 
за подкрепа на семействата в България е 
неефективна. Съществена част от тех-
ните критики са свързани с липсата на ка-
чествени услуги за деца, както и с ресурси-
те, отделени от държавата за подкрепа на 
семействата.

Целта на настоящия документ е да пред-
стави визията на Национална мрежа за деца-
та за цялостна и самостоятелна семей-
на политика с ясни цели, мерки и дейности 
и възприемането на семейно ориентиран 

подход във всички области, засягащи дет-
ското благосъстояние – социално-икономи-
чески мерки, образование, здравеопазване, 
жилищно настаняване, закрила на детето, 
социално подпомагане и други.

При семейно-ориентирания подход, ин-
тервенцията се фокусира върху подкрепа 
на семейството. Разликите в поведението 
не се разглеждат като дефицити и слабо-
сти, присъщи на детето, семейството и 
тяхната култура, както е в традиционния 
подход и модели на работа, където клиен-
тът (детето, родителите, семейството) 
се разглежда като имащ заболяване или 
патология и търсещ експертен съвет за 
предписване на лечение за облекчаване на 
заболяването. Решенията не се взимат от 
специалистите, а от родителите. Подкре-
пата към тях цели да ги овласти със знания, 
умения и компетенции, които им позволя-
ват достъп и контрол върху ресурсите, не-
обходими за посрещане на техните нужди.2

2. Наръчник по ранна детска интервенция за България, Фондация „Ка-
рин дом“ и Фондация „За нашите деца“

ЦЕЛ НА ВИЗИЯТА 
ЗА СЕМЕЙНА ПОЛИТИКА
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Приетата през 2010 г. Национална страте-
гия „Визия за деинституционализация на 
децата в Република България“3 показа, че 
когато има политическа воля, промяната 
може да се случи. Ситуацията с процеса на 
деинституционализация в страната е далеч 
от перфектна, но е факт, че приемането 
на Визията в тази област и предприетите 
конкретни дейности за нейното изпълнение 
успяха да променят съдбата на много бъл-
гарски деца, родители, осиновители, прием-
ни родители и професионалисти. 

ВИЗИЯТА ЗА СЕМЕЙНА ПОЛИТИКА 

на Национална мрежа за децата е всички родители в България да имат възмож-
ност да отгледат колкото деца искат, да получават необходимата подкрепа, за 

да бъдат най-добрите родители, които могат да бъдат, и да могат да съвместя-
ват семейните си отговорности с професионалния и обществения живот.

3. http://www.strategy.bg/StrategicDocuments/View.aspx?lang=bg-BG&Id=601
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ПОСТАВЯНЕ НА ПРАВАТА И НАЙ-ДОБРИЯ 
ИНТЕРЕС НА ДЕЦАТА ВЪВ ФОКУСА НА 
ВСИЧКИ УСЛУГИ, МЕРКИ И ПЛАЩАНИЯ, 
СВЪРЗАНИ С ТЯХ. За нас това означава 
осигуряване на адекватни и универсални 
услуги и надбавки за всички деца. 

ПОДКРЕПА И ОВЛАСТЯВАНЕ НА РОДИТЕ-
ЛИТЕ. Семействата имат правото и от-
говорността да отгледат собствените 
си деца. Те трябва да бъдат разглеждани 
като експерти в разбирането на собстве-
ните си силни страни и нужди и да бъдат 
подкрепени чрез мобилизиране на ресур-
сите на самото семейство. На практика 
това означава работа с родителите, за да 
постигат позитивна промяна сами, а не да 
бъдат разглеждани като безотговорни и 
некомпетентни хора, които трябва да бъ-
дат санкционирани.

КОМПЛЕКСНОСТ И ЦЯЛОСТНОСТ НА 
МЕРКИТЕ. Разглеждане на всяка една мярка 
(помощи, надбавки, обезщетения, данъчни 
облекчения, услуги) във взаимодействие с 
останалите така, че подкрепата да бъде 
максимално ефективна и да гарантира ра-

ОСНОВНИ ПРИНЦИПИ И ПОДХОДИ 

вен достъп до подкрепа на всички родители 
в страната.  

СПРАВЕДЛИВОСТ. Осигуряване на равен-
ство при възможностите за подкрепа с 
цел предотвратяване на недоволство, чув-
ство за облагодетелстване на определени 
групи и конфликти. Този подход изисква и 
недопускане на дискриминация на база вяр-
вания, ценности, раса, етнос, култура, ре-
лигия, език, степен на образование, иконо-
мически статус и др.

ГЪВКАВОСТ И ПРАВО НА ИЗБОР. Всяко 
семейство да може да избира различни ви-
дове подкрепа – например да избере данъчно 
облекчение или получаване на надбавки. Ако 
данъчното облекчение осигурява оставане-
то на пари в семейството, които са малко 
повече от надбавките (сумата ще се ком-
пенсира от административните разходи 
за събирането и обработването на данъка 
и след това обработването и изплащането 
на надбавките), то работещите родители 
ще избират данъчното облекчение като 
по-адекватна икономическа мярка за под-
крепа. 
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Осигуряване на публичност и прозрачност 
на информацията, критериите, показатели-
те и процедурите, прилагани за вземане на 
политически решения на национално и мест-
но ниво. Въвеждане на единни, хоризонтал-
ни стандарти за гражданско участие в 
процеса на вземане на решения и в работата 
на държавните органи.

Гарантиране на стабилност и последова-
телна оценка на въздействието на инвес-
тициите в секторните политики и при-
оритети. Реално въвеждане на програмно 
бюджетиране, включително с адекватни от-
чети за постигнатия напредък по програми-
те и прекратяване на ad hoc пренасочването 
на публични средства към непрограмирани 
дейности. Анализ на ефекта по икономиче-
ски, демографски и други критерии. 

Гарантиране на субсидиарност: за кон-
кретни решения на проблемите се овластява 
нивото на обществено представителство, 
намиращо се най-близо до ползвателите на 
решенията, което е способно да взема ре-

шения. В българските условия по-известно 
като „реална децентрализация“, разбирана 
като трансфер и на правомощия, и на отго-
ворности към нивото най-близо до граждани-
те, на което е възможно да се вземат реше-
нията отнасящи се до тях.

Специализация на професионалистите, 
работещи с деца, на база на установени 
стандарти за тяхната компетентност 
и разработване на ефективни системи за 
устойчиво повишаване на капацитета им. 
Това включва разработването и приемане-
то на държавни професионални стандарти 
за подбор, поддържане на квалификацията, 
конкурентно кариерно развитие и ежегодна 
атестация (включително обратна връзка от 
потребители и външна независима оценка) 
за всички групи държавни служители и про-
фесионалисти, работещи с деца – полицаи и 
служители на МВР, магистрати, следовате-
ли, адвокати; пробационни служители; слу-
жители в пенитенциарните заведения; соци-
ални работници,  учители, лекари и здравни 
работници, психолози и други специалисти.  

4. Първите три приоритета са взети от Харта за добро управление за периода 2013 – 2018 г., инициирана от Дарик радио, и изготвена от 
група експерти (включително представители на Национална мрежа за децата), анализатори и журналисти, http://dariknews.bg/view_article.
php?article_id=1073376 

ОСНОВНИ ХОРИЗОНТАЛНИ (МЕЖДУСЕКТОРНИ) 
ПРИОРИТЕТИ, НАСОЧЕНИ КЪМ ПОВИШАВАНЕ 
НА ЕФЕКТИВНОСТТА И ЕФИКАСНОСТТА НА 
СЕКТОРНИТЕ ПОЛИТИКИ4
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СЕКТОРНИ ПРИОРИТЕТИ
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•  Оказване на качествена грижа за здраве-
то на бъдещите родители и подкрепа на 
родителите да бъдат пример за децата си 
по отношение на здравословен начин на жи-
вот и уважение към природната среда.

Дейностите за реализиране на тази цел/
мярка могат да включват: 

» промяна на статута и ролята на аку-
шерките за въвеждане на акушерски мо-
дел на грижа;

» национално прилагане на универсални ус-
луги като патронажна дейност към  Цен-
трове за майчино и детско здравеопазва-
не и др., които целят активно издирване 
на бъдещи родители и оказване на подкре-
па за добро родителство, включително 
консултации за отглеждането на деца-
та, училища за родители и др.;

» преглед на модела на личния лекар с фо-
кус преминаване към модел на семеен ле-
кар и въвеждане на календар със задължи-
телните прегледи, скрининг и напомняне 
на родителите по телефона за ваксини, 
детска консултация и пр.

ЗДРАВЕ

» информиране и консултиране от стра-
на на личните/семейните лекари;

» разкриване на национална телефонна 
линия, по която децата, младите хора и 
родителите могат да получават инфор-
мация и съвети по различни здравни въ-
проси, които ги вълнуват, както и да бъ-
дат насочени към различни специалисти и 
услуги;

» развита мрежа за психиатрична помощ 
за деца и родители в цялата страна;

» осъществяване на кампании за популя-
ризиране на здравните права, здравно об-
разование и здравословно хранене; 

» повишаване на броя на часовете за 
спорт в детските градини и училищата 
и осигуряване на условия за спортуване;

» осигуряване на ефективен контрол вър-
ху лавките в училищата и храната, коя-
то се предлага. 

•  Създаване на подходяща среда за деца-
та във всички родилни и детски отделения 
към болниците в страната.
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Това включва дейности, свързани с:

» промяна на физическата среда за нераз-
деляне на майките и бебетата;

» насърчаване на кърменето; 

» допускане на придружител по време на 
раждането без заплащане и без условия; 

» зачитане на правото на избор на мани-
пулации, влияещи на раждането;

» назначаване на социален работник и/или 
психолог във всяко родилно отделение в 
страната, както и механизми за ефек-
тивно взаимодействие с различни услуги 
за деца и родители;

» свободен достъп за родител или значим 
възрастен при манипулации на детето, 
както и в неонатология и интензивни от-
деления;

» ненастаняване на деца до 7 години без 
придружител в болница;

» промени в политиките и процедурите 
във всяка една отделна болница за гаран-
тиране на най-добрата възможна грижа 
и различно отношение към децата и ро-
дителите като носители на права в съ-
ответствие с Европейската конвенция 
за защита на правата на човека, Европей-

ската харта за правата на пациентите 
и други международни и европейски доку-
менти.

•  Гарантиран достъп до таргетирани и 
качествени здравни услуги, включително 
за рискови и уязвими групи.

Дейностите за реализиране на тази цел/
мярка могат да включват: 

» създаване на единна информационна сис-
тема, в която да може да се проследява 
електронното здравно досие на детето 
от забременяването на майката, включи-
телно особености, здравословни пробле-
ми и др.;

» свободен безплатен достъп до специа-
лист (ортопеди, невролози, алерголози, 
гинеколози и др.) за децата на база запла-
щане на потребителска такса без направ-
ление от личен лекар;

» Задължителни, безплатни стоматоло-
гични прегледи за деца от 24 месеца до 
навършване на 18 години, за които се из-
пращат уведомителни писма до родите-
лите;

» определяне на набор от минимални дей-
ности за конкретни целеви групи, напр. 
пакет от минимални здравни услуги за 
здравно неосигурени лица в райони с уяз-
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вимо/маргинализирано население или в 
отдалечени райони;

» регламентиране на интегрирани услуги 
за деца в риск включително посрещане на 
специфичните здравни нужди на децата, 
настанени при приемни родители, в цен-
тровете за настаняване от семеен тип 
и други социални услуги;

» обхващане на всички бременни жени в 
задължителни медицински прегледи, не-
зависимо от здравния им статус;

» разширяване на дейността на здравни-
те медиатори; 

» развитие на услуги по семейно планира-
не, мобилна подкрепа в самите общности 
и гарантиран достъп до контрацептиви;

» осигуряване на мобилни здравно-соци-
ални услуги в райони с липса на лекарски 
практики и в слабо развити социално-ико-
номически райони;

» осигуряване на поне 2 безплатни прегле-
да за здравно неосигурени жени;

» мобилни кабинети за прегледи и ранна 
диагностика на уврежданията при деца-
та;

» поемане на необходимите медикамен-

ти и консумативи като сонди, катетри 
и др.; лечебни храни и добавки за лечение 
на деца с увреждания или генетични и ред-
ки заболявания (за които има медицинско 
становище, че са нужни за лечението на 
детето и неговото развитие).

•  Възприемане и практическо прилага-
не на Международната класификация на 
функционирането, уврежданията и здра-
вето (ISF) на Световната здравна органи-
зация (СЗО), на база на която да се изготви 
преглед на действащите в момента зако-
нодателство и практика по отношение на 
оценката и подкрепата към децата и хора-
та с увреждания.

•  Развиване на целенасочена държавна 
политика за инвестиране и задържане в 
България на специалисти, завършили клю-
чови за детското здраве и благосъстояние 
специалности като „педиатрия“, „детска 
психиатрия“ и др. 
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•  Разработване и приемане на многосек-
торна стратегия за ранно детско разви-
тие в България.

•  Разработване на стандарти за детско 
развитие за възрастта 3-7 години, както 
и програми за ранно детско образование 
и грижа не само за възрастта 4-7 години, 
но и 0-3 години.

•  Осигуряване на достъп до качествено 
образование и грижи в ранна детска въз-
раст:

» създаване на достъпни и достатъчни 
като брой и видове услуги и форми на 
грижа за отглеждането на деца (ясли и 
детски градини, родителски кооперати-
ви и т.н.) в комбинация с мерки, които 
са насочени към обучения и подкрепа на 
персонала, промяна на съотношението 
възрастни-деца в групите, насърчаване 
на индивидуален подход към всяко дете 
и повишаване на качеството на взаимо-
действието между децата и възрастни-
те, специалистите и родителите, както 
и между самите родители и техните 
деца;

» съгласуване на дефиниция за „готов-
ност за училище“, която да даде базисни 
насоки на учителите за работа с децата 
и стъпването върху силните им страни, 
но и за да има ясен план как да бъдат под-
крепени децата и семействата им, чиято 
училищна готовност се преценява като 
недостатъчна;

» създаване на организация и обособяване 
на групи с удължено работно време за уле-
снение на родителите, които не могат 
да си тръгнат от работа в 17:30 часа;

» гарантиран безплатен достъп до ясле-
ни и градински групи с оглед осигурява-
не пълноценен старт в живота на всяко 
едно дете. 

РАННО ДЕТСКО РАЗВИТИЕ
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•  Осигуряване на равен достъп и качест-
во на образованието и предотвратяване 
отпадането от училище: 

»  премахване на двусменния режим, кой-
то обезсмисля целодневната организа-
ция на учебния процес и ограничава въз-
можностите на училищата да развиват 
форми за свободното време на  децата и 
учениците; 

»  преглед на допустимия брой деца в па-
ралелка и регламентиране на критерии за 
задължително осигуряване на психолог и 
педагогически съветник;

» увеличаване на часовете по физкултура 
и осигуряване на условия за спорт;

» прилагане на ефективен механизъм за 
идентифициране на необхванатите деца 
в детските градини и училищата и тези 
в риск от преждевременно напускане; 

»  уеднаквяване на дефинициите по тема-
та отпадане от училище и създаване на 
реално работеща и ефективна национал-
на система за събиране на данни и просле-
дяване на явлението;

» десегрегация на образованието за деца 
от ромски произход и деца с увреждания;

» създаване на система за проследяване 
на успеваемостта на децата в учебния 
процес, особено по отношение на децата 
в средищни и защитени училища; 

» намаляване на броя на децата в класове-
те, особено в паралелки, където има деца 
със специални образователни потребно-
сти (СОП); 

» преглед на механизма на делегираните 
бюджети с оглед преодоляване на прите-
сненията за „мъртви души“ и идентифи-
цираните в практиката слабости;

» запознаване на заинтересованите стра-
ни с ясни стъпки и механизми за реакция в 
случаи на насилие над и между деца в учи-
лище;

» създаване на специални групи от заин-
тересовани страни, включително с учас-
тие на родители, които да работят по 
превенция на агресията на ниво училище 
включително обучения по безопасност и 
работа с интернет.

ОБРАЗОВАНИЕ
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» насърчаване разработването на програ-
ма за работа с родители във всяко учили-
ще в страната включително въвеждане 
на бележник/тетрадка за комуникация 
със семейството, насоки за план за роди-
телска среща, годишна програма на роди-
телските настоятелства и др. 

•  Образователни стандарти и анализ на 
постиганите от учениците резултати: 

» създаване на механизъм за прозрачен и 
качествен процес на разработване на дър-
жавните образователни стандарти, про-
мяна на учебните програми и учебниците 
с участието на различни заинтересовани 
страни, включително родителски и граж-
дански организации. Всяка работна група 
следва да има ясен план-график на работа 
с поставени цели и очаквани резултати 
включително секретариат, който ще 
подкрепя работата на групата. Визията 
зад новите стандарти следва да стъпва 
на „разрушаване” на предметния модел и 
въвеждане на ориентирано към уменията 
обучение. Процесът трябва да предвиди 
и начина, по който различните работни 
групи ще работят в координация, така 
че да предотврати различни концепции и 
виждания, които да затруднят работа-
та по прилагането на стандартите. 

» създаване на система за анализ на резул-
татите от зрелостните изпити.

•  Интеграция и образование на деца със 
специални образователни потребности 
(СОП): 

» създаване на процедури, методики и 
умения за разпознаване, диагностика и 
насочване;

» разработване на пътна карта/конкре-
тен план за действие за прилагане на про-
мените, заложени в новия Закон за преду-
чилищното и училищно образование; 

» създаване на ясни стандарти за ця-
лостната училищна инфраструктура 
– изграждане на всички елементи на фи-
зическата среда – по начин, позволяващ 
качествен достъп на децата със СОП;

» създаване на подкрепяща среда от услу-
ги, която да улесни осъществяването на 
включващо образование на децата и уче-
ниците със СОП;

» при изготвяне на учебници и учебни по-
магала да се осигури зрителна достъп-
ност и дизайн, който улеснява работата 
на децата – разграничени цветово задачи, 
по-едри икони и указания;

» обмисляне на идеята за въвеждане на 
помощник-учители.
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•  Преглед и промяна на съществуваща-
та законодателна и административна 
рамка в областта на социалното подпо-
магане, социалните услуги и закрилата 
на детето с оглед преминаване от концеп-
ция за закрила на децата в риск към концеп-
ция за гарантиране правата на всички деца: 

»  преустановяване на институционал-
ната/резидентната грижа и осигуря-
ване правото на всяко дете да живее в 
семейство чрез развиване на услуги за 
превенция на разделянето на децата от 
родителите,  семейно-базирани алтерна-
тивни услуги, както и социални услуги за 
развиване и подкрепа на родителски капа-
цитет и семейства в криза;

»  преглед и промяна на дефинициите, 
статута и обхвата на социалните услу-
ги  чрез разработване и приемане на нов 
Закон за социалните услуги. Освен разши-
ряване спектъра и обхвата на услугите 
за грижа за деца и услугите за бъдещи ро-
дители, за родители, които учат или ра-
ботят и други, новото законодателство 
е необходимо да гарантира достъпа до 
тези услуги за всички граждани на стра-
ната, без да се ограничава от наличие на 

риск, равнище на доходи или други, както 
и да предвиди ясен механизъм за плани-
ране, мониторинг и оценка на ефектив-
ността на резултатите и ефектите за 
потребителите от услугите на общин-
ско, областно и национално ниво. Законът 
трябва да осигури и непрекъсваемост на 
подкрепата и услугата към децата, кое-
то се случва в момента при определени 
периоди – напр. 4 или 7 години, както и за 
децата навършили 18 години и напускащи 
грижа; 

»  приемане на Закон за детето и семей-
ството, който освен регламентиране на 
ефективни механизми на координация, 
следва да въведе и една нова институцио-
нална рамка, която да отделя социалното 
подпомагане от закрилата на детето и 
да насърчава принципа на субсидиарност-
та и реалната децентрализация, а имен-
но взимането на решения най-близо до 
хората. 

•  Равен достъп до подкрепа за всички 
деца и родители, без значение на ста-
тус, доходи и наличие на риск:

»  отпадане на диференцирането на со-

СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА И ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО
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циалните помощи според поредността 
на появяване на децата в семейството 
като дискриминативен критерий; 

»  осигуряване на възможност за ползване 
на отпуск по майчинство в същия размер 
спрямо момента на поява на детето в 
семейството, независимо от възрастта 
му; гъвкавост при определяне на осигу-
рителния стаж – възможност за опреде-
ляне на конкретен период от трудовия 
стаж, който да се ползва като осигури-
телен, а не задължителното му разглеж-
дане 24 месеца назад. Довод за това е, че 
на практика осигуровките са внесени от 
родителя и той може да си избере за кой 
период да ползва обезщетението. Полу-
чаване на пълния размер на обезщетение-
то за майчинство, независимо на каква 
възраст е осиновено детето. Възможна 
алтернатива е и намаляването на осигу-
рителния период от 24 месеца назад, тъй 
като е необосновано дълъг и стимулира 
отлагането на ражданията;

»  разширяване спектъра на услугите за 
подкрепа на родителите и семействата - 
например, услуги за бъдещи родители, за 
родители които учат или работят и т.н. 
Едновременно с това е необходимо да се 
гарантира достъпът до тези услуги за 
всички граждани на страната, без да се 
ограничава от наличие на риск, равнище 
на доходи или други фактори.

»  Отпадане на изискването да има месец 
без доходи при регистриране на майки на 
деца до 3 години за получаване на соци-
ални помощи (месецът без доходи се из-
исква за всички, които подават молба за 
социални помощи, като идеята е да не се 
изисква за майките, които преминават 
от социално майчинство към социални 
помощи).

•  Диференциране на системата за закрила 
от системата за социално подпомагане и 
разработване на спешен план за повишаване 
на капацитета на работещите в система-
та и осигуряване на достатъчен брой адек-
ватно обучени и ресурсно осигурени профе-
сионалисти, които имат умения и време 
за общуване и подкрепа на децата и семей-
ствата в риск. 
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•  Пълно прилагане на правата на децата, 
участващи в правни процедури в съот-
ветствие с международните стандар-
ти и добри практики:

»  създаване на система за детско пра-
восъдие, ориентирана към правата на 
децата, гарантираща справедлив процес 
и насочена към реинтеграция на детето 
в обществото и подкрепа към неговите 
родители и семейство;

»  създаване на щадящи условия и адап-
тирани процедури, гарантиращи сигур-
ност, подкрепа и възстановяване на 
децата, жертви и свидетели на престъ-
пления/насилие;

»  гарантиране на достъп до правосъдие 
за всички деца и техните семейства. 

ПРАВОСЪДИЕ, СЪОБРАЗЕНО С ИНТЕРЕСИТЕ НА 
ДЕЦАТА 
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•  Въвеждане на реално семейно подоходно 
облагане, с необлагаем минимум, равен на 
средномесечния доход на член от семейство-
то за предходните 12 месеца. Считаме, че в 
момента подкрепа от държавата получават 
само семействата, в които родителите са 
наистина на границата на бедността. Чрез 
въвеждане на реално семейно подоходно обла-
гане ще се постигнат редица положителни 
ефекти: 

»  родителите се стимулират да рабо-
тят повече и да печелят повече, тъй 
като знаят, че спечеленото ще остане в 
семейството, а няма да бъде събирано в 
общата хазна и оттам преразпределяно 
по спорни критерии; 

»  това е от полза не само за семейства-
та с деца, а и за икономиката като цяло. 
За сравнение – на практика, системата с 
раздаване на социални помощи насърчава 
отклоняването от работа, тъй като га-
рантира доход, когато се работи по-малко 
или никак;

»  намалява се делът на сивата икономика, 
тъй като родителите нямат интерес да 
крият доходи с цел да намаляват данъци. 
Сегашната система на раздаване на помо-

щи с подоходен критерий насърчава много 
семейства да декларират по-ниски доходи, 
за да попаднат под прага за получаване на 
семейни помощи за деца;

»  създава се споделена представа за спра-
ведливост при подкрепата от страна на 
държавата. При сега действащата систе-
ма много родители смятат, че техните 
усилия за добро родителстване не получа-
ват никакво признание и подкрепа;

»  осигуряване на възможност за избор 
за кандидатстване или за помощ, или за 
данъчно облекчение, което е обвързано с 
принципите за гъвкавост и право на избор; 

»  регламентиране на смислени данъчни 
облекчения – т.е. да не са по-малко от по-
мощта и да са обвързани с „потребител-
ските кошници” (необходимият минимум) 
или да са малко по-високи от помощта, за 
да се види къде помощта е нужна – т.е. 
родителите, които избират данъчното 
облекчение, работят; за тези, които из-
бират помощта, е нужна подкрепа. 

•  Данъчни облекчения за работодатели, нае-
мащи хора с увреждания, родители на деца с 
увреждания, родители на малки деца и младе-
жи над 14 години.

ДАНЪЧНА ПОЛИТИКА
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»  Да се насърчи участието на родители-
те в енергийната ефективност и спес-
тяването на енергия. Насърчаване на 
образователни инициативи и проекти, 
насочени към наблюдение и измерване на 
разхода на енергия в училище и вкъщи; 
съставяне на енергийни паспорти – на-
пример на училището, на семейството и 
др.; отглеждане на растения за биогори-
во в  училище; оценка на разхода на енер-
гия и съставяне на оптимално хранене 
съобразно енергийните ценности;

»  използване на потенциала на читали-
щата като културно-просветни цен-
трове в местните общности в подкрепа 
на различни инициативи, насочени към 
въвличане и подкрепа на родителите; 

»  насърчаване и популяризиране на полз-
ването на семейни пакети за градския 
транспорт, които облекчават бюджета 
на семейството; 

»  адаптиране на всички институции и 
градския транспорт за родители с ко-
лички, стимулиране на проекти за малки-

те населени места и изграждане на дет-
ски площадки, спортни съоръжения и др.;

»  създаване на възможности училищни-
те автобуси да подпомагат посещаване-
то на спортни и други извънкласни меро-
приятия; 

»  облекчаване на достъпа до училищата 
и детските градини – създаване на спе-
циални места за паркиране; осветени пе-
шеходни пътечки и др., както и адапти-
ране на всички сгради, подлези и надлези 
за майки/родители с колички и деца, мла-
дежи и хора с увреждания. 

ДРУГИ СЕКТОРНИ ПОЛИТИКИ: ЕНЕРГИЙНА, 
РЕГИОНАЛНА, ТРАНСПОРТНА, КУЛТУРНА
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»  Създаване на възможност за гъвкавост 
при връщане на работа – популяризиране и 
насърчаване на използването на правото 
на парично обезщетение на майката в слу-
чаи на прекъсване на родителския отпуск 
и връщане на работа;  

»  подкрепа за самонаети родители и на-
сърчаване на предприемачеството; 

»  преглед на използването на отпуска 
за отглеждане на дете до 8 годишна въз-
раст и преосмисляне на концепцията му с 
оглед превръщането му в ефективен ме-
ханизъм на политиката по равнопоставе-
ността на жените и мъжете. Възможни 
промени са пълно или частично заплащане, 
създаване на възможности за неговото 
ползване под формата на гъвкаво или на-
малено работно време, което да го напра-
ви по-функционален и атрактивен; 

»  предприемане на по-ефективни мерки 
за насърчаване на връщането на работа 
след отсъствие поради отпуск по май-
чинство или поради грижи за други зави-
сими членове на семейството, без това 
да е за сметка на квалификацията или 

възнаграждението. Сред тези мерки мо-
гат да се включат гъвкави модели за не-
прекъснато професионално обучение през 
периода на отсъствие и продължаването 
на работа на намален работен ден; 

»  насърчаване на компаниите, организаци-
ите и ведомствата да създават приятел-
ска към децата среда, която позволява на 
служителите да бъдат близо до децата 
си: детска градина, почасова занималня, 
обезопасено пространство в офиса/дет-
ски кът, гъвкаво работно време и дистан-
ционни работни места за родители;

»  обмисляне на допълнителни отпуски за 
родителите на деца с увреждания пред-
вид нуждата от лечение и терапия на 
детето, осигуряване на помощни сред-
ства и лична помощ без значение в кое 
населено място живеят и зависимост-
та от проекти; 

»  осигуряване на възможност за за-
местваща грижа, включително почасово 
гледане на деца с увреждания, за да могат 
родителите да оформят документация 
или да си починат.

СЪВМЕСТЯВАНЕ НА ЛИЧНИЯ И 
ПРОФЕСИОНАЛНИЯ ЖИВОТ
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ПРИЗОВАВАМЕ МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕ-
ЛЯ И ОГЛАВЯВАНОТО ОТ НЕГО ПРАВИТЕЛ-
СТВО ДА ПОДКРЕПЯТ РЕАЛИЗИРАНЕТО 
НА ТАЗИ ВИЗИЯ, КАТО:

•  Поемат отговорност за приоритизиране 
на инвестициите в децата, подкрепата на 
родителите и насърчаване на семейно-ори-
ентиран подход във всички секторни поли-
тики за децата като се разработи национал-
на стратегия за подкрепа на родителите и 
семействата в България. 

•  Гарантират, че средствата от национал-
ния бюджет и структурните фондове на 
ЕС ще бъдат насочени към подкрепа на на-
стоящата визия.

•  Създадат механизми за ефективно съ-
трудничество между всички заинтересова-
ни страни, обмяна на опит и работа в парт-
ньорство.

НИЕ, КАТО ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА ГРАЖ-
ДАНСКОТО ОБЩЕСТВО И ОРГАНИЗАЦИИ, 
ОТДАДЕНИ НА РАБОТАТА С ДЕЦА И СЕ-
МЕЙСТВА, ПОТВЪРЖДАВАМЕ НАШАТА 
АНГАЖИРАНОСТ И ОТДАДЕНОСТ ЗА ДА:

•  Гарантираме, че нашите собствени прак-
тики са ефективни и устойчиви и допри-
насят за постигане на целите, мерките и 
дейностите, предложени в настоящия до-
кумент; 

•  Подкрепяме родителите да бъдат най-до-
брите родители, които могат да бъдат, и 
да възпитат уверени, щастливи и независи-
ми деца; 

•  Работим с децата и младите хора, за да 
развиват уменията си за участие по теми-
те, които засягат техния живот. Насърча-
ването на детето да прави избор го учи на 
независимост, а упражняването на мнение 
е процес, в който то се учи да формира и да 
изказва мисли. Ако участва във вземането 
на решения по въпроси за своя живот, то 
ще знае как да прави това много по-добре, 
когато порасне, включително и защото ще 
знае, че вземането на решения е последвано 
от ангажимент и отговорност за изпълне-
нието им; 

•  Помагаме на общините и други власти да 
разработват и прилагат ефективни плано-
ве и стратегии, които са насочени към по-
добряване на благосъстоянието на децата 
и семействата, развиване на услуги и инте-
гриран подход на работа;

•  Работим с широката общественост, ме-
диите, бизнеса и донорите за промяна на 
нагласите към правата на децата и техни-
те родители и постигане на дългосрочна и 
устойчива промяна. 
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на мрежа за децата са подкрепили с работата 
си 88 964 деца и 57 068 семейства. 13 384 спе-
циалисти, работещи с деца и семейства в цяла 
България, са били подкрепени от организациите 
в НМД чрез обучения, консултации и съвместни 
дейности – това са социални работници, психо-
лози, учители, съдии, пробационни служители, 
библиотекари, полицаи и много други. 

www.nmd.bg

ИНСТИТУТ ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА НАСЕЛЕ-
НИЕТО И ЧОВЕКА – БАН 

Институтът за изследване на населението 
и човека е научно звено за теоретични и науч-
но-приложни изследвания и подготовка на научни 
кадри в областта на демографията и психоло-
гията. Институтът е ориентиран към провеж-
дане на демографски и психологични изследва-
ния, целящи разкриване на закономерностите и 
факторите за развитие и възпроизводство на 
българското население, а също за психологично 
развитие и реализация на отделния човек. Из-
следователската стратегия на института е 
насочена към подпомагане на институциите 
при решаването на проблеми с демографското и 
личностно развитие в условията на европейска 
интеграция и налични глобални тенденции.

www.iphs.eu

СДРУЖЕНИЕ „ДЕТЕ И ПРОСТРАНСТВО”  

Сдружение „Дете и пространство“ осъщест-
вява дейности, които целят да предоставят 
подкрепа и надежда на деца в риск и на деца със 
специфични потребности и техните семей-
ства. Дейностите на „Дете и пространство“ 
се стремят също да подобрят условията на 
живот и взаимоотношенията в обществото, 
така че всяко дете да може да има достъп до 
своите права. Чрез комплексни интердисципли-
нарни услуги и индивидуален подход Сдружение-
то създава за тези деца пространство за твор-
чество и изява, за техните семейства – среда 
за подкрепа, споделяне и израстване, а за специа-
листите, работещи с деца – възможности за об-
мен на опит, за сътрудничество и изграждане на 
професионален капацитет.

www.childandspace.com

НАЦИОНАЛНА МРЕЖА ЗА ДЕЦАТА

Национална мрежа за децата е обединение на 
141 граждански организации и съмишленици, 
работещи със и за деца и семейства в цялата 
страна. Насърчаването, защитата и спазване-
то на правата на детето са част от ключовите 
принципи, които ни обединяват. Мрежата ра-
боти в четири основни области – Образование, 
Здравеопазване, Семейство и Правосъдие. Само 
през 2015 г. организациите членове на Национал-

ЗА ПАРТНЬОРИТЕ
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www.familypoliciesbg.wordpress.com

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Програмата за подкрепа на 
неправителствени организации в България по Финансовия механизъм на Европейското 

икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от 
сдружение „Дете и пространство“, Национална мрежа за децата и ИИНЧ – БАН и при никакви 
обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище 

на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на 
Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България. 

www.ngogrants.bg
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