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Рапортьорско проучване 

за месец: ноември 

„Психичното здраве на децата по време на пандемия“ 

 

 „Рапортьори“ е съвместна инициатива на Национална мрежа за децата и Eurochild. За периода 

ноември 2021 – юли 2022г. осем екипа от деца изследват седем значими теми, които самите децата 

определиха като важни за тях и които се заеха да проучат и изследват. 

През месец ноември рапортьорите в Национален Юрочайлд форум – България (НЕФ) работиха по 

темата „Съдбата на децата в домове и приемна грижа“. 

Допитахме се до 60 деца на възраст между 11 и 18 години, от които 18 момчета и 42 момичета.  

 

Въведение в темата… 

Психичното здраве е общ термин, който включва нормално емоционално, поведенческо и 

социално благополучие.1 Психичното здраве не е просто липса на психично разстройство, а се 

определя като състояние на благополучие, при което всеки човек може да реализира собствения си 

потенциал, да се справи с нормалните житейски стресове, да работи продуктивно и да допринесе 

за живота на своята общност.2 

Експертите на СЗО (1979) определят  психичното здраве  като определен резерв от човешка 

сила, благодарение на който той може да преодолее неочаквани стресове или трудности, които 

възникват при изключителни обстоятелства. Психичното здраве също се разглежда като състояние, 

което допринася за най-пълното физическо, умствено и емоционално развитие на човек. Това е 

състояние на равновесие на различни психични свойства и процеси, които позволяват на човек да 

функционира хармонично в обществото.2 

Преди детето да се научи да контролира емоциите си, то трябва да се научи да ги осъзнава 

и да ги дефинира (да ги разграничава една от друга). Като се научи да разпознава и обсъжда 

чувствата си, детето ще може по-добре да се справя с тях.  Трябва обаче да помним, че 

контролирането на чувствата не означава да ги отричаме или смекчаваме. По-правилно би било да 

се каже, че контролът върху чувствата не трябва да им позволява да доминират върху мислите и 

поведението.2 
 

1 https://www.1gdp.by/school/737-psikhicheskoe-zdorove-detej-i-podrostkov 

2 http://www.brsu.by/div/psihicheskoe-zdorove-rebyonka 

https://www.1gdp.by/school/737-psikhicheskoe-zdorove-detej-i-podrostkov
http://www.brsu.by/div/psihicheskoe-zdorove-rebyonka
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Подобряването на психологическото благополучие на подрастващите и защитата им от 

тежки шокове и рискови фактори, които могат да повлияят на шансовете им за успешно развитие, 

са от съществено значение за тяхното благополучие в юношеството и тяхното физическо и 

психическо здраве в зряла възраст.3 

Превенцията на психичното здраве е предназначена да подобри способността на човек да 

контролира емоциите си, да разшири обхвата от алтернативи на рисковото поведение, да развие 

устойчивост за справяне с трудни ситуации или несгоди и да насърчи подкрепяща социална среда и 

социални взаимоотношения.3 

Обичайният начин на живот на родителите и децата е нарушен поради избухването на 

коронавирус (COVID-19). Всички членове на семейството изпитват трудности със затварянето на 

училища и физическото дистанциране.  

На фона на бързото разпространение на пандемията от коронавирусна болест (COVID-19) в 

нарастващ брой страни по света, общото население изпитва чувство на тревожност, страх и стрес, 

което е напълно естествена и нормална реакция на постоянно променящата се и непредвидима 

ситуация, в която всички се намираме.4 

           Тази ситуация е наистина безпрецедентна за всички нас, особено за децата, чието ежедневие 

е претърпяло драматични и значителни промени. Децата са по-склонни да изпитват безпокойство, 

тревожност и страх и могат да бъдат уплашени от същите неща като възрастните. Така те могат да 

се страхуват за собствения си живот и живота на своите близки; те също могат да бъдат уплашени 

от неясната перспектива за лечението в болница и др. Когато училищата са затворени, като част от 

необходимите карантинни мерки, животът на децата става по-малко подреден и им липсват 

стимулите, които училищната среда им дава; те имат по-малко възможности да прекарват време с 

приятелите си и да получават социалната подкрепа, от която се нуждаят, за да поддържат 

психическото си благополучие.4 

Докато са вкъщи, някои деца може да са изложени на повишен риск или жертви на 

физическо или психологическо насилие; ако имат опасна семейна среда, те също могат да станат 

свидетели на междуличностно насилие. Този въпрос предизвиква голямо безпокойство.4 

 
3 https://www.who.int/ru/news-room/fact-sheets/detail/adolescent-mental-health 

4 https://www.euro.who.int/ru/health-topics/Life-stages/child-and-adolescent-

health/news/news/2020/3/mental-health-and-psychological-resilience-during-the-covid-19-pandemic 

 

https://www.who.int/ru/news-room/fact-sheets/detail/adolescent-mental-health
https://www.euro.who.int/ru/health-topics/Life-stages/child-and-adolescent-health/news/news/2020/3/mental-health-and-psychological-resilience-during-the-covid-19-pandemic
https://www.euro.who.int/ru/health-topics/Life-stages/child-and-adolescent-health/news/news/2020/3/mental-health-and-psychological-resilience-during-the-covid-19-pandemic
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Въпреки че децата обикновено са доста адаптивни на промени, за малките деца може да е 

трудно да разберат случващото се и причините, поради които се случват някои промени. На този 

фон както малките деца, така и юношите могат да изпитат изблици на раздразнителност и 

гняв. Децата може да искат да бъдат по-близо до родителите си и да изискват повече от тях, а някои 

родители или настойници от своя страна могат да бъдат подложени на неоправдан психологически 

натиск.4 

Необходимо е да се отнасяме към децата и юношите с вниманието и любовта, от които се 

нуждаят, за да преодолеят страховете си; освен това трябва да бъдем честни в отношенията си с тях 

и да им обясняваме какво се случва, дори и да са още много млади, с думи, които могат да 

разберат. Децата са много чувствителни към случващото се около тях и в реакцията си на 

възникващите трудности те ще подражават на родителите или настойниците си във 

всичко. Родителите също се нуждаят от подкрепа при справянето със собствените си стресови 

фактори, за да могат да бъдат модел за подражание за децата си. Можем да помогнем на децата да 

намерят начини да се изразяват чрез творчество и, ако е възможно, да въведат определена рутина 

в ежедневието си чрез придържане към установения ежедневен режим.4 

 

Въпросите на рапортьорите: 

1. Възрастните хора около теб споделят ли с теб страховете си относно Ковид 19? Ако „Да“ как 

се чувстваш? 

53% от анкетираните споделят, че възрастните споделят с тях, както и че това е свързано с 

определена емоция. 

За 63% от отговорилите с „Да“ или 33% от всички отговорили, разговорите с възрастните и 

обсъждането на пандемичната ситуация са свързани с усещане за тревога: „Да споделят ми, че се 

страхуват от вируса. И аз се страхувам заедно с тях. Казват ми да се пазя да спазвам мерките 

и да внимавам, да не контактувам с много хора да пазя дистанция“, „Ами, чувствам се много-

гадно“, „Да. Ковид 19 носи прекалено много страх“, „Да. Чувствам се разтревожена“, 

„Притеснена“, „Да, чувствам се зле, депресирам се“, „Баба и дядо постоянно се тревожат, 

защото загубиха много близки и познати хора“, „Почти всеки ден чувам тревогата на близките 

си, страхуват се да не загубят  близки хора заради вируса“, „Да, споделят, ми не ми е много 

приятно за това нещо и наистина ми е гадно за тях, че са под стрес“, „Да. Понякога ми става 

неприятно и се чувствам притеснена и подтисната“, „Споделят ми. Да, чувствам се гадно 

защото и по телевизията говорят на Ковид 19“, „Да. Надяваш се техните опасения да не се 

окажат реални“, „Да, често ми споделят вижданията ти за пандемията и това много често ме 

кара да се притеснявам повече“, „Да, родителите ми много се притесняват да не си изгубят 

работата“, „Да. Прекалено вманиачени са повечето от тях и често говорят за това, което ме 
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потиска до някаква степен и ме натоварва“, „Възрастните хора около мен не вярват толкова 

много около ковид, но тези които са споделили най-много се тревожат за семействата им. А за 

това как се чувствам, до някъде и аз също се притеснявам ако изобщо някой го е хванал дали ще 

бъде безопасно“, „Да, изтощаващо е“, „Да, безсмислено е, само ме затормозява“, „Да, и двете 

ми баби са ваксинирани, едната го преболедува. Много често като си говоря с тях ми казват да 

се пазя, за да не се разболея или някой друг от семейството. Не ми е много приятно, защото 

всички постоянно се притесняват, не виждам някои членове от семейството и майка ми иска да 

съм с маска покрай баба или малката ми братовчедка“, „Да, всеки има нужда да сподели - тази 

ситуация не е лесна за никой. Аз се опитвам да им влезна в положението и да помогна ако мога. 

Чувствам се неприятно, не защото са ме натоварили, а защото се налага да живеем в такава 

ситуация“. 

За 31% от отговорилите с „Да“ или 17% от всички отговорили, емоцията е по-скоро неутрална: „Да. 

Не се чувствам уплашен, нито стресиран - напротив, разбирам техните опасения и се опитвам 

да бъда полезен“, „Да. Опитвам се да разбера техните възгледи и да изградя мои, въпреки че 

се влияя от тяхната преценка. Не мисля, че ми пречи“, „Да. Знам, че е за наше добро да се 

пазим от вируса“, „Някои от тях да“, „Да, споделят ми и се чувствам добре от това, че ми 

споделят“, “Да”(2), „Да, споделят и не се притеснявам от това!“, “Споделят с мен, но не 

налагат мнение”, „Да, ами честно казано не се чувствам никак“ 

Два от респондентите споделят, че се опитват да не слушат: „Споделят, но аз честно не се 

интересувам за това, което говорят чак толкова много“, „Споделят да, опитвам се да не 

обръщам внимание. Добре се чувствам“ 

47% от младежите отговарят с „Не“ и дават пояснения към отговорите си: „Не“ (13), „Лично с мен не 

споделят“, „Не са ми споделяли страхове от Ковид“, „Ако имат, то не ги споделят“, „Не се 

страхуват“, „Не са ми споделяли страховете си от Ковид. Което ме кара да се чудя дали мислят 

Ковид за обикновен грип или са обсебени със страх от него, но не го показват“, „Не, хората 

около мен не споделят страховете и тревогите си относно Ковид 19“, „Възрастните не 

споделят с по-младите, а с техните връстници, според мен“, „Възрастните около мен не 

споделят тревогите си, вероятно, за да не тревожат мен“, „Те нямат такива (страхове към 

Ковида)“, „Не, не съм говорила по тази тема с възрастни хора“, „Възрастните около мен не 

споделят страховете си за Ковид19 с мен“, „Не, но мен много ме е страх от тях“, „Пред мен не 

споделят“, „Не споделят“, „Не, възрастните не споделят страховете си за Ковид 19 с мен“. 

2. Забелязал/а ли си промяна в себе си или твои приятели по време на пандемията – напр. да 

си/са по-тревожен/по-тревожни? Ако „Да“ сподели ни твоите/техните притеснения? 

63% от младежите споделят за промяна, която забелязват. 

За 58% от тях или 37% от всички отговорили, промяната е свързана с негативни преживявания като 

тревога, страх, негативите на социалната дистанция: „Станах по-тревожна и несигурна в хората“, 
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„Да. Страх от заразяване“, „Да. По време на пандемията загубих много килограми и по време 

на локдаун се чувствам подтисната и уплашена“, „Единствено е притеснението от 

ваксините”, „Да, в мен ставам на моменти по-нервна от постоянното стоене вкъщи“, „Главно 

повечето ми приятели, както и аз се притесняваме да не заразим близките ни хора - баба и 

дядо, майките и бащите ни“, „Притеснени са да ходят на места с много хора“, „Аз и близките 

ми сме много тревожни“, „Започнах да имам проблеми с доверието и да се отдалечавам от 

близките си“, „Приятелите ми започнаха да критикуват и да се държат лошо с хората, които 

са против ваксинацията“, „Да забелязала съм промяна в себе си, че започнах да се пазя повече“, 

„Да, всички сме по-тревожни и по-стеснителни покрай непознати хора“, „Да. Забелязала съм че 

имам повече моменти на тревожност в сравнение с преди - било то за здравето му или това на 

моите близки, за някои не толкова логични и дребни неща и прочие. Например слушането на 

неприятни новини относно инциденти или трагедии ми влияят както на настроението, така и 

на появата на необяснима тревожност“, „Ами, по принцип от страна на приятелите ми - не, 

поне не съм забелязала, обаче аз особено в началото на пандемията бях много уплашена, но сега 

нямам чак толкова страх“, „Да, всички станаха по тревожни, особено възрастните“, „Да. Всеки 

се притеснява за здравето си и хората се отдалечават помежду си“, „Първоначално бяха много 

уплашени от самия вирус, но сега е по-спокойно“, „Хората около мен са по - разтревожени. Като 

цяло ги е страх от това да се разболеят себе си и близките си“, „Приятелите ми започнаха да 

се държат дистанцирано, заради различните мнения на специалисти“, „Забелязах, че започнах 

да се притеснявам повече, когато съм сред хора и доста от приятелите ми започнаха да 

спазват дистанция“, „Да. Някои от приятелите ми са притеснени да не се заразят и затова 

избягват места с много хора, за да са спокойни“, „Да. Някои от приятелите ми минаха през 

трудни моменти, но постепенно ги превъзмогнаха“. 

За 13% от тях или 8% от всички отговорили, отговорът е просто „Да“, без конкретика: „Да“ (4) 

„Промених се, разбира се, моите приятели също“. 

13% от тях или 8% от всички отговорили дават в отговорите си коментари, свързани с неутрална 

промяна или развиване на други качества: „Аз от началото на пандемията по-трудно заспивам. 

Дори гледах в интернет и други хора споделят, че имат същия проблем. Също имам чувството 

че по-бързо минават дните, откакто започна Ковид. Нямам притеснения за сега“, „Да и в мене 

съм забелязала промяна, но не да съм по-притеснителна, а по-окуражена, а в една моя 

приятелка съм забелязала, че е по-притеснена“, „Ами при мен промяната е че станах по-

разумна“, „Да, преди бях доста по-различна - както мисленето, така и действията ми, дори 

самият ми поглед над живота. Може би тези промени са и защото самата аз пораснах през 

тези почти две години“, „Да, себе си, родителите ми и приятелите ми, промяна на мисленето, 

психиката и външността“. 

Трима от респондентите коментират конкретно социалната изолация: „Да. Нямаме достатъчно 

жив контакт“, „Стоя повече вкъщи“, „Чувствам се изолирана от света“. 
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В отговорите на един от младежите се споделя за раздразнение: „Повечето ми приятели станаха 

по-гневни заради мерките за Ковид. Нервят се за маските или някой по възрастен човек, ако им 

каже да си слагат маската ама така, че да се заяжда с тях, че ги е видял без маска в магазин 

или обществен транспорт. Както и аз се дразня понякога ако съм си забравила маската“  

Един от респондентите коментира онлайн общуването: „Да, всички започнахме да се уповаваме 

още повече на онлайн комуникации, вече всички си имат онлайн приятели, връзки и какво ли не“. 

Един от респондентите споделя: „Излизаме повече“. 

За 35% от анкетираните отговорът е „Не“ и не забелязват промяна: „Не“ (10), „Не. Нямам 

впечатление“, „Аз и моето обкръжение не сме се променили“, „Няма никаква промяна“, „Не съм 

забелязала“, „Не, според моите наблюдения“, “Не съм забелязала” (2), „Не, не съм се променила, 

не съм се тревожила за Ковид или за това как ще протекат нещата, защото знам че ще 

отминат и цялото тревожене ще е било излишно и не, не са се променили приятелите ми“, „Не 

съм забелязал промяна при моите приятели по време на пандемията, нито се тревожат, нито 

нищо. И при мен няма промяна по време на пандемията“, „Ние сме деца все още. Не виждаме 

колко са сериозни някои неща и не се притесняваме толкова много. Не съм забелязала 

притеснения в моите приятели, някои са ваксинирани, но не забелязвам да са станали по-

тревожни“, „Не съм забелязала промяна в себе си или в мои приятели. Единствената промяна е, 

че вече носим маски на всякъде“.  

Едно от децата не е дало отговор на въпроса. 

3. Пандемията продължава да е свързана с онлайн обучение. Смяташ ли, че образованието е 

приоритет на държавата по време на тази криза?  

За 63% от децата образованието не е приоритет на държавата. Непосредствените участници в 

онлайн обучението споделят следното: „Не смятам, че е приоритет за държавата. Защото с 

онлайн обучението децата не могат да учат, така както присъствено и така се проваля 

образованието ни“, „Ако беше приоритет щяхме да сме на училище, не онлайн“, 

„Образованието би трябвало да е приоритет, но не е“, „Мисля, че не“, „Не, не мисля че 

образованието е приоритет на Държавата по време на кризата“, „Смятам, че ако беше щяхме 

да бъдем присъствено в училище“, „Не“ (8), „Не смятам“, „Не, на образованието не беше 

обърнато достатъчно внимание“, „Според мен трябва да бъде приоритет и децата да се 

върнат присъствено в училище“, „Едва ли, дори и да казват, че е най-важното нещо“, „Според 

мен трябва училищата да работят. Не смятам за нормално да са отворени заведенията и 

моловете, а ние да не получаваме качественото образование, на което имаме право“, „Не, щом 

сме онлайн“, „Не смятам, че това което нареждат за онлайн средата устройва учениците, 

дори родителите“, „Не мисля, че в тази обстановка държавата се интересува от 

образованието“, „Не смятам така“, „Не, смятам, че образователната система прави нещата 

по-сложни и тревожни с онлайн средата“, „Не, не смятам. Служебният кабинет тръгна със 
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заявка, че ще успее да задържи децата в клас, но това не се случи. Закъсняха ученическите 

тестовете, не се създаде нужната организация, което говори за липса на такъв приоритет. 

Идването в клас на млаките ученици е стъпка, но трябва да се намерят подходящи мерки за 

връщането на всички“, „Не е приоритет според мен. Защото онлайн обучението не ни учи на 

нищо“, „Мисля, че именно онлайн обучението е доказателство, че това не е приоритет на 

държавата“, „Въобще не е приоритет и това е зле за нашето поколение и ни влияе ужасно“, „Те 

се интересуват само от бъдещи работници, а не от образовани хора“, „Не, тя се опитва да 

запази нормално обучение всячески, но абсолютно никои не се допитва за съвети и идеи точно 

от нас младежите“, „Онлайн обучението е гадно, защото не се виждам с приятелите си, по цял 

ден се налага да стоя пред компютъра и губя представата за присъствено обучение“, „Не 

мисля“, „Не смятам че образованието като цяло е било приоритет и преди на държавата, а в 

момента още по-малко“, „Не смятам“, „Не, а което трябва да бъде. Защото подрастващото 

поколение затъпява с това онлайн обучение и не го взима на сериозно, което в последствие е 

зле и за прогреса на една държава“, „Онлайн обучението е пълна подигравка и нищо не може да 

се научи! Учениците забравят своите навици, които са имали в училище!“, „Ами не мисля, по-

скоро се преструват, че е приоритет“, „Според мен политиците не смятат, че образованието 

в държавата ни е приоритет, защото ако беше щяха да ни пуснат присъствено на училище“. 

За 18% от анкетираните образованието е приоритет на държавата: „Смятам, че е приоритет“, 
„Мисля че е приоритет. Например автобусите, нали искат да ни предпазят от вируса, но 
автобусите са препълнени и в тях има и възрастни и юноши и малко или много това влияе на 
пазенето ни от Ковид дори и да сме с маски“, „Мисля че образованието е един от 
приоритетните“, „Да“ (5), „Да, надявам се да е така“, „Да, чрез нас учениците могат много 
хора около нас да се разболеят, дали леко, дали тежко! Според мен онлайн обучението е доста 
добър вариант и за нас учениците, и за някои учителите по време на пандемията“, „Смятам , че 
е приоритет на държавата образованието, но организацията на подобно нещо е все още 
слаба“. 
 
8% от децата размишляват относно плюсовете и минусите на онлайн обучението: „Според мен 

образованието трябва да е приоритет. Въпреки че онлайн обучението е решение на проблема, 

учениците не усвояват голяма част от материала“, „Мисля, че то е един от важните им 

приоритети по време на пандемията. И също че е по-добре да сме присъствено. Тъй като 

контактите между учениците имат важна роля за тяхното личностно развитие. Също така 

онлайн е по-трудно да се учи, но и по-лесно да се пропускат часове“, „Ами по принцип трябва 

онлайн обучението да продължи по време на тази криза, но трябва и присъствено да се върнем, 

защото много деца затъпяват по време на онлайн обучението - или не присъстват в часовете, 

учителите се ядосват и т.н.“, „Не съм сигурна какъв точно е отговорът на този въпрос. Според 

мен всеки се опитва да направи каквото може, за да продължаваме да учим, но здравето е преди 

всичко. Не мога да ги обвинявам, че не ни пускат присъствено, защото според мен не е редно 

хора да не ходят на работа и да няма как да се изхранят, а ние да сме училище. Най-малкото 
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това ще повлияе и на децата на неработещите хора“, „Според мен образованието е важно. В 

момента се изграждат знанията на бъдещото поколение, ако то не се образова в бъдеще ще 

сме бедни на знания и няма да се развиват знанията. Онлайн обучението не е приятно за мен, 

но могат да се измислят някакви начини, по които да се редуват класовете в училище. Много 

ученици приемат онлайн обучението за ваканция или почивка. В часа са за проверка и после не 

слушат. Така не научават и после се чудят как да наваксват“. 

Три от децата не са сигурни в отговора си: „Не съм сигурна“, „Може би...“, „Ми не го разбирам 

този въпрос, не знам как да се обоснова“. 

Две от децата отговарят пожелателно: „Винаги трябва да бъде приоритет“, “Образованието 

трябва да е приоритет по време на пандемия, но леко се пренебрегва”. 

Едно от децата не е дало отговор на въпроса. 

4. Как се промениха твоите навици, ежедневие – почивка, разходки, събиране с приятели?  

Сумарно 68% от анкетираните отговарят, че има промяна. 

За 80% от тях или 55% от всички отговорили тази промяна  е свързана с негативни преживявания: 

„Събирам се с по-малко хора от преди, а ежедневието ми се промени с забраната за кафета, 

молове и други“, „Намаляха събиранията с приятели и ежедневието стана по-еднообразно“, 

„Доста по-рядко се случва да има по големи събирания“, „Преди със семейството ми ходихме на 

почивки в чужбина, но заради пандемията спряхме“, „Заради ограничителните мерки спрях да 

ходя на много ми любими места“, „Спрях да ходя на фитнес“, „Поради пандемията, си стоя 

повече в къщи, по-малко излизам и не се срещам с приятели толкова често“, „Започнах да 

прекарвам повечето от времето си вкъщи. Спрях да се виждам с приятелите си често“, „Ходя на 

много по-малко събития, почивките ни се намалиха, заради нужния зелен сертификат, 

разходите не са се променили, но като цяло всичко си е както преди с малки лишения и 

изключения“, „Събранията с приятели намаляха доста и се застоявам повече вкъщи, отколкото 

ми се иска“, „Изключително много се промениха. Но най-лошото е ежедневното стоене с часове 

пред компютъра“, „Повече време сред природата, но по-малко сред приятели“, „Повечето от 

хобитата ми бяха спрени, заради наложените мерки“, „Всичко стана по – ограничено“, „Изгубих 

мотивацията, която имах преди пандемията. Иначе излизам по-рядко“, „Ограничих излизанията 

колкото е възможно, за да предпазя себе си и моите близки“, „От ежедневието ми се промени 

само това, че спрях да излизам с повечето си приятели“, „Промени се ежедневието ми, не се 

събирам с приятели“, „Не ходя на почивки вече и събиранията с приятели вече не са толкова 

чести“, „Спрях да излизам толкова често, колкото преди, и спрях да посещавам тренировките 

си по волейбол“, “, “Събиранията ми с приятели станаха по-редки”, „Трябваше да прекратя 

някои мои навици и да не излизам с приятели“, „Разходките и събиране с приятели намаляха 

драстично, а именно те правеха света по-приятен“, „Ограничиха ми се контактите“, „Най-

голямата промяна за мен, разбира се, е дистанционното обучени, следвано от постоянното 
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носене на маски и дезинфекция“, „Отностно промяна, все още не бих казал, че са се променили 

отколкото опитите на държавата да ги променят. Бунтар си го раздавам. Но се променят от 

гледна точка на това да сме по-раздалечени едни от други и да се избягват такива събирания“, 

„Като цяло се виждам с приятели по-рядко“, „Ами доста са различни, не се срещам с 

приятелите си всеки ден, но и не се страхувам от Ковид!“, „По-рядко излизам“ (2), „Не се 

събираме с приятели“, „Животът с този вирус е по-сложен и неприятен. Не се виждам толкова 

често с някои членове от семейството ми. Радвам се, че поне мога да излизам навън и да играя 

волейбол с приятелите ми. На всички им стана навик да са с маски на всяко закрито помещение, 

но това е за наше добро“, „Промениха се, да. Спрях да се събирам със приятелки. Не мога да ходя 

на много места“. 

Трима от респондентите споделят за позитивна промяна: „Промениха се, имам повече 

спестявания“, „Ами моите навици се промениха доста на по-самостоятелен етап и също така 

много хигиенни навици си изградих“, „Започнах да посещавам редовно фитнес, промених си 

начина на хранене“. 

Две от децата коментират, че излизат по-често: „Трябва да се носят маски. Реално излизам повече 

от преди”, „Излизам по-често“. 

Две от децата споделят, че излизат по-често, особено във връзка с онлайн обучението: „Прекарвам 

повече време навън, защото онлайн обучението не е толкова напрегнато и нямаме толкова 

тестове“, „По време на онлайн обучението започнах да излизам по-често с приятели“. 

Едно от децата дава различен от масовите отговори: „Вече повече са се подобрили“. 

27% отговарят отрицателно, споделяйки, че не виждат промяна:  „Никак“, „Не особено“, „Нищо не 

се е променило“, „Не са“, „Не, пак се събираме и излизаме“, „Нямо особена промяна“, „Няма 

разлика, старая се да живея живота си по същия начин както преди, не искам вируса да ми 

повлияе повече отколкото вече е“, „Ами ставам по почти същото време, нямам променени 

навици, рядко излизам (най-често навън е студено) и за сега не съм излизала с приятели (от 

Училище) но мисля, че ми е нужно“, „Нямам промяна в ежедневието си“, „Не се промениха“, „Не са 

се променили, всичко е едно и също“, „Единствено да нося маска в училище, в магазините и 

обществения транспорт. Но пак си излизам с приятели и се забавлявам. Е, разбира се, в 

началото на пандемията стоях 2 седмици вкъщи и не излизах“, „Нищо не се е променило освен 

носенето на маски“, “Не се промениха”, „Нищо не се е променило“, „Навиците ми не се промениха 

особено много, но започнах да ходя повече навън отколкото на затворени пространства“. 

Две от децата размишляват по въпроса: „В такава ситуация мисля, че излизането е много важна 
част, защото единственото нещо, което може да те разсее от тревогата и от изолацията е 
да излезеш с някой приятел“, „Ако не беше това че сега да можем да се върнем на училище щях 
да седя все повече и повече пред компютъра/телефона си и най-лошото е че се налага да бъде 
така през онлайн обучението. Лично аз съм много щастлива че сме присъствено сега, защото 
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нямам време да стоя на телефона покрай нещата и разговорите, които провеждаме на 
открито“. 
 
За две от децата пандемията не е фактор: „Не само заради пандемията се промениха, а заради и 

лошото студено време навън - почти винаги излизам навън, прекалено рано се стъмва и едвам 

мога да излезна да се видя с някой мой приятел“, „Лично аз не съм се събира чак толкова с 

приятели, дори и преди КОВИД 19. Разходки почти не правя“. 

5. Какво правиш ако почувстваш тревога/страх?   

67% от децата коментират своите стратегии за справяне в случай на тревога и страх. Повечето от тях 

коментират, че се обръщат към близки, приятели, семейство. Пълния списък с отговорите – по-

долу: „Споделям с семейството и приятелите ми и зависи от ситуацията колко е сериозна“,  

„Говоря с мама или с тате“, „Споделям с родителите си“, „Говоря с родителите си“, „Тренирам, 

чета, излизам на разходка, споделям с някого“, „Разговарям с близки, споделям, моля се“, 

„Обаждам се на приятел или роднина, с който мога да споделя тревогите си“, „Не ми се 

случвало скоро. Не знам какво ще направя. Може би ще споделя на някой близък“, „Споделям с 

възрастен“, “Споделям с близки”, „Споделям на най-добрия ми приятел“, „Опитвам се да 

разбера, от къде идва проблемът и намирам решение“, „Изговарям си тревогата или страха с 

близък приятел или родител, информирам се за ситуацията“, „Започвам да се разсейвам като 

гледам сериал, филм или излизам навън с приятели“, „Ми споделям с приятелки или с моята 

майка“, „Споделям на близка приятелка“, „Когато съм разтревожена или уплашена споделям на 

някой близък или не казвам на никой и излизам душичката на себе си“, „Ами или чета, или гледам 

филм(Страшен)“, „Опитвам се да се разсея като правя нещо което ми доставя удоволствие“, 

„Излизам на чист въздух“, „Мисля за хубави неща“, „Игнорирам го“, „Опитвам се да мисля за 

нещо друго“, „Гледам филми или се опитвам да се разсея с нещо“, „Разсейвам се“, „Спя или 

излизам“, „Отчайвам си се сама“, “Разговарям с родителите си за проблема”, „Чакам да отмине 

от само себе си“, „Оставам си вкъщи“, „Старая се да го преодолея“, „Говоря с някого или пиша 

как се чувствам на хартия“, „Споделям с приятели“, „Поемам си дълбоко въздух, отпускам се и 

преодолявам този страх“, „Споделям с родител“, „Говоря с родителите“, „Не се притеснявам 

чак толкова много. Знам, че този вирус е сериозен, но се опитвам да се пазя колкото мога и пак 

да се забавлявам, както и да се виждам с хора. Аз не гледам телевизия и новини и не виждам 

колко са болните, щамовете или други новини свързани с вируса“, „Ако почувствам 

тревога/страх споделям с родителите ми или ходя на психолог“, „Споделям с приятел - за мен 

те са единствените способни да ме разберат. Да, родителите ми имат повече опит и най-

вероятно знаят как да ми помогнат, но не е същото“, „Опитвам се да се успокоя и да помисля 

обективно над нещата, заради които се тревожа“, „Зависи от мястото, на което съм и от 

какво е тази тревога“, „Справям се сама, ако мога, ако не-споделям с някого!“. 

17% от респондентите коментират, че не са изпитвали тревога или страх: „Страх от доста време 
не съм изпитвал. И не знам как бих реагирал. Най-вероятно първично“, „За сега не съм изпитала 
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тревога или страх от това, но със сигурност щях да се обърна към човек на който да мога да 
споделя и да ме разбере“, „Не се е случвало“ (2), „Смятам, че обстановката е преувеличена и 
гледам да запазвам спокойствие“, „Не съм чувствала тревога или страх“, „Не чувствам тревога 
или страх, смятам че цялата обстановка е преувеличена“, „Не чувствам“ (2), „Нямам страх от 
тази "пандемия". 
 
7% от респондентите отговарят с: „Нищо“. 

Две от децата споделят, че се страхуват: „Страх ме е да не загубя някой мои близък“, „Полудявам 

от страх“ 

Едно то децата споделя, че се изолира: „Не се чувствам добре и се изолирам от околните“. 
 
Едно от децата споделя друг вид усещане - „Е, не вярвам човек да не е почувствал тревога в тази 

пандемия. Имаш някакво чувство, че като някой се зарази и с най-малкото е болен от ковид“. 

Едно от деца споделя, че няма решение: „Все още не мисля че съм намерила начин да се справя с 

тревогата, но като цяло се опитвам да съм информирана“. 

6. Имаш ли близък или познат, който да е преболедувал тежко коронавирус или да е загубил 

живота си?  

62% от анкетираните отговарят положително: „Да“ (4), „Баща ми доста тежко, аз също“, 

„Имам близки и приятели, които преболедуваха COVID-19, тежко, със смърт, за щастие - не“, 

„Да, моят дядо го изкара тежко, но сега е добре“, „Имам познати“, „Имам много близки, които 

преболедуваха“, „За жалост имам“, „Майка ми и баба ми се бяха разболели тежко, но слава Богу 

са живи и здрави вече. Тогава бях много притеснена за тях“, „Ами да имам, но не е загубил 

живота си“, „Имам близки, които преболедуваха“, „Дядо ми боледува и бившата ми класна, 

която не можа да остане сред живите за жалост“, „Съсед и близък на баба ми почина скоро от 

Ковид“, „Да, имам, преболедували“, „Моята приятелка беше болна от Ковид“, „Доста познати и 

колеги на баба и дядо починаха“, „Имам познат преболедувал тежко Ковид“, „Имам“, „Да ( 

загубил живота си)“, „Да, имам!“, „Баба ми боледуваше, но се оправи“, “Имам”,  „Да, но го изкара 

леко“, „Да, мой близък приятел“, „Имам роднина загубил живота си. (диагностициран с ковид в 

последствие)“, „Да имах близък тежко болен, който сега е добре“, „Не, за моя радост всеки от 

семейството ми преболедувал Ковид 19 го изкара леко и без усложнения“, „Има човек, който да е 

загуби живота си - дядо ми. Той почина от COVID 19. Това се случи през края на миналата година. 

Мой близък, който го е изкарал е баща ми. Не го изкара тежко“, „Имам много познати, които са 

преболедували вируса, но не са загубили живота си“, „Да го е преболедувал да, но не и да си е 

изгубил живота“, „Да, тревожиш се за живота му“, “Имам познат, който за жалост загуби 

живота си от коронавирус”, „Една от бабите ми беше болна. Не беше много тежко, но беше в 

болница за някакъв период от време. Бях притеснена за нея, не я виждах и докато беше в 
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болницата не се чувахме често, защото трябваше да си почива повече“, „Да, имам близък, 

който е починал от Ковид 19“, „Да, (даже на дядо ми му даваха нулеви шансове да оцелее)“ 

От тях близо 20% или 12% от всички отговорили споделят, че са загубили човек, когото 

познават. Ето и конкретните цитати: „Дядо ми боледува и бившата ми класна, която не можа 

да остане сред живите за жалост“, „Съсед и близък на баба ми почина скоро от Ковид“, „Да ( 

загубил живота си“, „Имам роднина загубил живота си. (диагностициран с ковид в 

последствие), „Има човек, който да е загуби живота си - дядо ми. Той почина от COVID 19. Това 

се случи през края на миналата година. Мой близък, който не го е изкарал е баща ми. Не го 

изкара тежко“, “Имам познат, който за жалост загуби живота си от коронавирус”, „Да, имам 

близък, който е починал от Ковид 19“. 

38% от анкетираните отговарят отрицателно: „Не“ (15), „Не, за щастие. Надявам се всеки да 

бъдат живи и здрави, а ако се разболеят да го преболедуват леко!“, „Ами, не съм много сигурна, 

но мисля, че не“, „Мисля, че нямам пострадали от Ковид“, „За щастие не!“, „Все още не, надявам 

се и за напред“, „Не, за щастие хората около мен не го карат много тежко и не са стигали до 

болница“, „Нямам такъв близък“, „Тежко преболедували и починали от моето семейство няма“. 

7. Към кого си се/би се обърнал за подкрепа в такава ситуация? 

78% от децата дават примери към кого биха се обърнали. 

Разпределени по категории: 

- Към семейство – 29 деца или 48% от всички отговорили 

- Към приятели – 16 деца или 27% от всички отговорили 

- Към лекар – 10% от всички отговорили 

- Към близък – 3 

- Към учител – 2 

- Към гадже – 1 

- Към възрастен 1 

- Към психолог – 1 

- Към Бог - 1 

Ето и пълните цитати: „Тогава се обърнах към приятелите ми и семейството“, „Семейство и 

приятели“, „Към братовчедките ми или към тати“, „Към родителите си“ (2), „Ако някога ми се 

случи, бих се обърнала към родителите ми“, „Към близките и приятелите си“, „Ами не съм 

сигурна. Сигурно към някой близък човек“, „Ми бих се обърнала към семейство ми“, „Хората 

около мен се обръщат към медицински лица“, „Към Бог с молитва“, „Към медик“, „Подкрепа 

получих от семейство и приятели, ако бях преценила че имам нужда от професионална помощ 

щях да се обърна към психолог“, „Към най-близките ми - семейство и приятели“, „Към някой 
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лекар и родител“, „Към болницата и лекарите“, „Родителите ми“, „Към приятелите ми“, „Към 

семейството си“ (2), „Моите родители“, „Към възрастен“, „Към най-близките ми хора и 

приятели“, „Към приятелите си“, „С приятелката си“, „Към лекарите в болницата“, „С най-

добрата ми приятелка“, „Към приятели“, „Към родителите ми“ (4), „Приятели и родители“, „Аз 

в дните, в които дядо ми беше починал, се обръщах към госпожата ми в училище, тя ме 

подкрепяше и ми казваше че тревогата от това че съм изгубила дядо си ще отмине“, „Знам, че 

родителите ми винаги са насреща да ме подкрепят, но понякога те не ме разбират така, както 

моите приятели. Хора на моите години с подобни интереси, които имат сходно мнение. Винаги 

мога да разчитам на тях“, „Родител“ (2), „Бих се обърнала към моите родители и близки“, 

„Родителите ми!“, „Родител или учител“, „Бих се обърнал към близки роднини, приятели и 

родители“, „Приятели и родители“, „Приятелите ми“, „Към най-близките ми приятели“, „Бих се 

обърнала за подкрепа към близки хора и приятели, които знам че са преминали през нещо 

подобно“, „При такава ситуация бих се обърнала към лекари“, „Семейство и роднини“. 

13% не са отговорили на въпроса.  

Три от децата споделят, че не се обръщат към никого: „Към никого“, „Никой“, „Не мисля, че ще се 

обръщам към никой, защото тази ситуация - пандемия и всичко, не ме интересуват, аз си се 

пазя и това е“. 

Едно от децата отговаря, че зависи: „Ами зависи от ситуацията към кого ще се обърна“. 

Две от децата дават отговор: „Не знам“. 

 

Заключение: 

Рекордьорите попитаха своите връстници споделят ли възрастните с тях своите страхове, свързани 

с Ковид. 53% отговарят положително, а за 35% от всички отговорили това е свързано с усещане за 

тревога. 47% от децата отговарят отрицателно. 

Рапортьорите попитаха забелязали ли са младите хора промяна у себе си или при совите приятели 

във връзка с пандемията. 63% регистрират промяна, а за 37% от всички отговорили тя е свързана с 

негативни преживявания. За 35% промяна не се забелязва. 

Рапортьорите попитаха дали според децата образованието е приоритет на държавата по време на 

пандемията? За 63% отговорът е „не“. За 18% от отговорилите образованието е нещо, на което 

държавата обръща внимание. 

Рапортьорите попитаха децата как са се променили навиците им и ежедневието от началото на 

пандемията. 68% отговарят, че има промяна, а 55% от всички отговорили споделят, че промените са 

в негативния регистър. За 27% промяна не се наблюдава. 
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Рапортьорите попитаха децата какво правят ако почувстват страх или тревога? 67% дават примери 

за стратегии за справяне. 17% казват, че не са изпитвали подобни емоции. 7% отговарят с „нищо“. 

Рапортьорите се поинтересуваха познават ли децата хора, които са преболедували Ковид или които 

са загубили живота си. 62%отговарят положително, в това число и тези, които са загубили свой 

познат (12% от всички отговорили). 38% отговарят отрицателно. 

Рапортьорите попитаха към кого да са се обърнали или биха се обърнали децата в такъв момент. 

78% посочват конкретни примери, а 13% не са дали отговор на въпроса. 

Eurochild (Юрочайлд) е мрежа, обединяваща организации на европейско ниво, които работят за 

и с деца, а Национална мрежа за децата е един от нейните членове. Част от Стратегията на 

Юрочайлд е да бъдат създадени Национални Юрочайлд форуми (НЕФ) в България, Малта и 

Естония. Дейността на младежите е да обсъждат различни теми, касаещи децата, на 

национално и европейско ниво, да споделят идеи и мнения относно правата на децата и да 

мислят за разработването на достъпни за децата и младите хора документи и информация, 

като се съобразяват с посоката, в която Юрочайлд работи. 

 


