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Защо има икономически смисъл? 

Защо България има нужда да бъдете 
посланици на детските права? 

ДА ПОСТАВИМ ДЕЦАТА В СЪРЦЕТО НА ПОЛИТИКИТЕ 
И ВЗИМАНЕТО НА РЕШЕНИЯ



Всяка държава, членка на ЕС, е подписала Конвенцията на ООН за правата на детето 

И все пак…

• 1 от 4 деца расте в риск от бедност и социално изключване –
почти 1 от 2 в България (44%)

• Образованието и грижите в ранна детска възраст остават 
недостатъчно финансирани в ЕС, въпреки че има доказателства 
за подобрение

• Достъпът на децата до адекватни жилищни условия и тяхната 
среда за живот са се влошили през последните години

• Въпреки че, броят на децата в институциите намалява, все още 
има настанявания поради бедност или наличие на увреждане 



Подход в политиките, базиран на правата на децата, би 
означавал…

• че измерваме ефективността на икономическата политика с това как тя подобрява 
резултатите за децата, семействата, общността и обществото;

• че правим реформи и инвестираме в приобщаващо и в качествено образование, 
социално благополучие, здравни услуги, достъпни за всички;

• че гарантираме уязвимите деца и семейства да са в центъра на решенията, които влияят 
върху живота им – професионалистите, работещи с деца, са обучени да вземат предвид 
принципите за участие и правата на децата;

• Че приоритизираме подкрепата за родителите и семействата – интервенциите, които са 
насочени към поведението на родителите, са интегрирани в мрежа от други видове 
подкрепа – подпомагане на доходите, образование и грижа в ранна детска възраст, 
жилищна политика, финансово консултиране и др.;

• че приключваме с прехода от институционална грижа към грижа в семейството и в 
общността – прекратяване на инвестирането на публични средства в институционални 
грижи с лошо качество, които допълнително вредят на вече уязвимите деца. 



Как можем да ви помогнем да го направите? (1) 

Използвайте подкрепата от ЕС…

• Възползвайте се от насоките на ЕС за национално развитие на 
политиките – Препоръката за «Инвестиране в децата: прекъсване на 
цикъла на неравностойното положение» от 2013 г.

• В Европейските структурни и инвестиционни фондове ясно се 
споменава за „мерки за преход от институционална грижа към грижа 
в общността“ – използвайте ги, за да развиете услуги за подкрепа на 
семействата и да подсилите превенцията и ранната интервенция

• Използвайте процеса на Европейския семестър и работете с 
партньори от гражданския сектор, за да сложите социалното 
включване в сърцето на икономическата политика. 



Как можем да ви помогнем да го направите? (2) 

• Методологията е в процес на разработване – в момента се тества в 
Малта и Румъния

• Първоначалните резултати ще бъдат оповестени в Малта между 1 и 4 
ноември по време на Световната конференция на Международната 
асоциация по приемна грижа

Измерване на дългосрочната социална и 
икономическа стойност на инвестирането в 
децата

http://eurochild.org/index.php?eID=tx_cms_showpic&file=fileadmin/public/user_upload/Childonomics_logo_HR.png&md5=01de11a59ec30ce6e0b6aa1fa390deeefeab31b9&parameters[0]=YTo0OntzOjU6IndpZHRoIjtzOjQ6IjgwMG0iO3M6NjoiaGVpZ2h0IjtzOjQ6IjYw&parameters[1]=MG0iO3M6NzoiYm9keVRhZyI7czo0MToiPGJvZHkgc3R5bGU9Im1hcmdpbjowOyBi&parameters[2]=YWNrZ3JvdW5kOiNmZmY7Ij4iO3M6NDoid3JhcCI7czozNzoiPGEgaHJlZj0iamF2&parameters[3]=YXNjcmlwdDpjbG9zZSgpOyI%2BIHwgPC9hPiI7fQ%3D%3D
http://eurochild.org/index.php?eID=tx_cms_showpic&file=fileadmin/public/user_upload/Childonomics_logo_HR.png&md5=01de11a59ec30ce6e0b6aa1fa390deeefeab31b9&parameters[0]=YTo0OntzOjU6IndpZHRoIjtzOjQ6IjgwMG0iO3M6NjoiaGVpZ2h0IjtzOjQ6IjYw&parameters[1]=MG0iO3M6NzoiYm9keVRhZyI7czo0MToiPGJvZHkgc3R5bGU9Im1hcmdpbjowOyBi&parameters[2]=YWNrZ3JvdW5kOiNmZmY7Ij4iO3M6NDoid3JhcCI7czozNzoiPGEgaHJlZj0iamF2&parameters[3]=YXNjcmlwdDpjbG9zZSgpOyI%2BIHwgPC9hPiI7fQ%3D%3D


Методологията на Childconomics



КОНЦЕПТУАЛНА РАМКА



Основни моменти, които трябва да се вземат предвид

• Това не е точна наука! – за резултатите не бива да се съди единствено на 
база на наличната статистика, но и на база на това какво е от значение за 
хората – важно е да се чуят гласовете на потребителите на услугите (деца, 
млади хора, напускащи грижа и семейства) и тези на професионалистите. 

• Рамката обединява вземащите решения, професионалистите и 
изследователите около сложната тема за реформа в системата за детско 
благосъстояние и слага фокуса върху резултатите за децата, семействата, 
общността и обществото. Може да изгради мостове между държавните 
структури, отговорни за различни области от публичните политики и услуги. 

• В зависимост от това кои конкретни услуги/интервенции са избрани за 
подробния икономически анализ е възможно да се напишат сценарии, 
които разглеждат намаляването на разходите/подобрението на 
резултатите в зависимост от различните инвестиционни решения. 


