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Речник на термините

КПД Конвенция за правата на детето.

ВЗД Вътрешноорганизационна закрила на децата (child safeguarding).

ВПЗД вътрешноорганизационна политика за закрила (child  safeguarding), 
политика за закрила на детето (child protection), вътрешноорганизационна 
политика за закрила на децата (child safeguarding policy).

Съветник по 
ВПЗД

дава препоръки, експертни и професионални съвети във връзка с 
процес на разработване на вътрешноорганизационна политика за 
закрила на децата; в много случаи съветите са стратегически.

Консултант по 
ВПЗД

Партньорска 
организация

KCS

Отговорник 
по ВПЗД

Фасилитатор 
по ВПЗД

предоставя информация и професионални услуги на организация във 
връзка с процес на разработване и прилагане на вътрешноорганизационна 
политика за закрила на децата; консултирането съдържа елементи, които са 
индивидуализирани спрямо потребностите на клиента, и обхваща повече 
аспекти на прилагането на политиката

подпомага и насочва активно цялостния процес по разработване и 
прилагане на ВПЗД; дейността на фасилитатора се характеризира с 
най-силно застъпен подход на участие в сравнение с консултирането 
и предоставянето на съвети

ключовият заинтересован участник в процеса на прилагане на ВПЗД - 
член на персонала с точно разписани функции и отговорности, особено 
във връзка с процеса на подаване на сигнали 

Keeping Children Safe (организация)

всяко юридическо лице, което се е ангажирало да изготви ВПЗД 
в сътрудничество със съветник по ВПЗД, консултант по ВПЗД или 
фасилитатор по ВПЗД
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За сборника

Настоящият наръчник е предназначен за консултанти, съветници и фасилитатори по 
ВПЗД, както и за всички, които желаят да предоставят съдействие на различни равнища на 
партньорски организации, институции и неформални групи по темата за разработването 
и прилагането на вътрешноорганизационни политики за закрила на децата. В сборника 
е поместена информация, предназначена да помогне на НПО да разработват и прилагат 
вътрешноорганизационни политики за закрила на децата. 

Сборникът е разделен на две части: първата съдържа обща информация за 
вътрешноорганизационната политика за закрила на децата, а втората част е с 
по-практическа насоченост и съдържа практически съвети и примери от практиката.

С оглед на обстоятелството, че липсва стандартизирано обучение или общоприета 
програма за обучение на специалисти в областта на вътрешноорганизационната политика 
за закрила на децата и предоставянето на подкрепа за разработване на такава политика, в 
сборника са включени препратки към широк набор от външни източници на информация. 
Във връзка с това е много препоръчително да бъдат прегледани тези източници.

Втората част на сборника има за цел да подпомогне усилията на специалистите в областта, 
които работят с партньорски организации, да реализират добре разработена и успешно 
прилагана вътрешноорганизационна политика за закрила на децата. В тези глави са 
разгледани различните форми и нива на предоставяне на подкрепа (консултантски услуги, 
съвети, наставничество), а също така е посочена най-подходящата стратегия в конкретни 
ситуации с оглед на условията на работа и общите характеристики на партньорската 
организация. 

Концепцията за закрилата на децата (ВПЗД) е разгледана в настоящия наръчник като 
„задължение на всеки“, като е поместен подробен анализ, потенциално хвърлящ светлина 
върху по-широк спектър от дейности и методи, свързани със закрилата на детето. 
Структурата на сборника отразява този цялостен подход.

„(Вътрешноорганизационната политика за 
закрила на децата)… предоставя отлична 
възможност за повишаване на качеството на 
работата и професионализма на работещите 
с деца, но по-важното е, че тя им помага да 
постигнат по-добри резултати за децата.”

Пауло Серджо Пинейро, 
независим експерт на ООН по въпросите на 

насилието над деца
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I. Обща информация за 
вътрешноорганизационната 
политика за закрила на децата

Настоящият сборник съдържа полезна, ориентирана към практиката и разработена 
въз основа на практиката информация, свързана с ВПЗД. Въпреки това е необходимо 
запознаването с някои теоретични положения, за да разберем по-добре концепцията за 
институционалната (организационната) отговорност в тази област.

Първо, необходимо е да разграничаваме концепциите за вътрешноорганизационна 
закрила на децата и закрила на детето. 
Вътрешноорганизационната закрила на децата включва превенцията на случаи на 
злоупотреба/малтретиране и по-обща повеля за подобряване на благосъстоянието на 
децата чрез прилагане на принципи и добре разработени и адаптирани към конкретните 
условия процедури. Закрилата на детето е част от процеса на вътрешноорганизационна 
закрила, насочен към децата, които са в риск или вече са понесли вреда. Накратко, 
закрилата на детето се отнася до това какво предприемаме в случаите, когато вече е 
причинена вреда, докато вътрешноорганизационната закрила се отнася до действията, 
които предприемаме, за да предотвратим причиняването на вреда. Но защо изобщо 
говорим за вътрешноорганизационна закрила на децата? 

Специалистите (предимно социолози) отбелязват повишен интерес в късномодерното 
общество към проблематиката, свързана с рисковете.1  Наблюдава се склонност към 
определяне и категоризиране на рисковете в повечето сфери на човешката дейност, а 
институциите във все по-голяма степен са задължени да предприемат мерки за управление 
на тези рискове. В няколко публикации, излезли около началото на настоящия век, се

1 Източник: Beck, U.: „From industrial society to the risk society“ (От индустриално общество към общество на 
рисковете), в Theory, Culture and Society (1992 г.), бр. 9, стр. 99—123.

“Когато говорим за вътрешноорганизационна закрила 
на децата, става дума за вменената на организациите 
отговорност да гарантират, че техните служители, 
дейности и програми не причиняват вреда на деца, т.е. 
те не излагат деца на риска да понесат вреда и да станат 
жертва на злоупотреба, както и че за всички поводи за 
загриженост на организациите за безопасността на 
деца в общностите, където те изпълняват дейността си, 
се подават сигнали пред компетентните органи” 

коалиция „Keeping Children Safe“

Определение за ВПЗД
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разглежда начинът, по който това повишено внимание към управлението на рисковете се 
отразява върху специалистите и организациите.2  Поради това, че организациите насочват 
вниманието си към управлението на риска от накърняване на репутацията им, както и на 
рисковете, свързани с тяхната основна дейност, професионалната преценка се замества 
във все по-голяма степен с поставяне на акцент върху процедурите и осигуряването на 
одитна пътека, позволяваща проследяване на всички действия. Този процес може да се 
наблюдава отчетливо в контекста на услугите, свързани с вътрешноорганизационната 
закрила на децата в няколко западни държави3. 

В основата на един цялостен подход към вътрешноорганизационната закрила на 
децата е правилното разбиране на рисковете за децата, които произтичат от самите 
партньорски организации (персонал, програми, дейности), и осъществяването на 
мерки за противодействие на тези рискове, резултатът от които са безопасни за децата 
организации. Можете да научите повече за подхода на вътрешноорганизационна закрила 
на децата от следната публикация: „Child Safeguarding Standards and how to implement 
them“ (Стандарти за вътрешноорганизационна закрила на децата и как да ги прилагаме), 
Keeping Children Safe, източник: 
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/standards_child_protection_kcsc_en_1.pdf4

Първите стандарти за вътрешноорганизационна закрила на децата бяха публикувани 
през 2002 г. от коалиция от неправителствени организации, занимаващи се с предоставяне 
на помощ и стимулиране на развитието, по-късно известна по наименованието „Keeping 
Children Safe“.5

Оттогава насам се отчита в по-голяма степен, че наред с рисковете за децата, свързани 
със служители и сътрудници, неправилно структурираните програми и неефективното 
управление на дейностите също могат да породят рискове за децата. В общ план 
дейностите в рамките на ВПЗД се осъществяват в три различни области. Формалната 
сфера обхваща сектора на администрацията, включващ специалисти, работещи 
в областта на закрилата на детето на централно равнище, включително в социални 
услуги за деца и семейства, органи по настойничеството, агенции за закрила на детето, 
патронажни сестри, полицейски органи и др. Полуформалната сфера, свързана с ВПЗД, 
включва услуги за подкрепа, организирани от органите на местната администрация, 
обучени доброволци и НПО, работещи на местно равнище или в отделните общности, с 
цел да удовлетворят конкретните нужди на децата и семействата. Третата област, в която 
се реализира вътрешноорганизационна закрила на децата, обхваща непрофесионалисти 
— съседи и други лица, които се опитват да действат в защита на деца и семейства в риск. 
Става дума за т.нар. неформална обща закрила на децата. 

Организациите, които са приели своя вътрешноорганизационна политика за закрила на 
децата, в която са ясно разписани техните отговорности, стават част от полуформалните 
системи за закрила на детето и могат да си сътрудничат със специалисти от формалната 
сфера. Наличието на ВПЗД в една организация поражда очевидни положителни 
резултати за децата, които влизат в контакт с организацията и/или с нейните дейности 
под каквато и да е форма. Наред с това обаче са налице и ползи за общността, която е 
в контакт с организацията, като например повишаване на осведомеността по въпросите, 
свързани с родителството (безопасност в онлайн пространството и т.н.), повишаване на 
чувствителността на общността към въпросите, свързани с уязвимостта, насърчаване на 
социалната отговорност, повишаване на ангажираността с важни хуманитарни въпроси 
(социално включване, мирно разрешаване на конфликти и др.).

2 Източник и допълнителни материали: Parton, N.: „Safeguarding Childhood: Early intervention and surveillance in a 
late modern society“ (Закрила на детството: Ранна намеса и наблюдение в късномодерното общество), Basingstoke, 
Palgrave Macmillan (2006 г.)
3 Източник: Holland, S.: „Trust in the Community“ (Доверие в общността), в British Journal of Social Work (2014 г.), бр. 
44, стр.384—400.
4 Документът е проверен за последен път на 10 декември 2020 г.
5 Източник и допълнителни материали: „Child Safeguarding Standards and how to implement them“ (Стандартите 
за вътрешноорганизационна политика за закрила на децата и как да ги прилагаме), Keeping Children Safe (2014 
г., източник: https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/standards_child_protection_kcsc_en_1.pdf Проверено за последен 
път на 11 декември 2020 г.
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Цялостен подход
Процедури, съобразени с правата на детето и случаите на 
преживяна травма

„Заедно с добрата комуникация между специалистите и 
между агенциите, гарантираща обмен на информация за 
рисковете както за индивида, така и на нивото на общността, 
наличието на култура, предполагаща да се изслушват 
хората от общността, създава необходимите условия за 
възникване на подходящи ситуации и предпоставки, 
позволяващи децата в риск от различни общности да бъдат 
идентифицирани и да се предприемат съответните мерки.“ 

(The Role of Communities in Safeguarding Children and Young People (Ролята на 
общностите за закрилата на децата и младите хора), 2009 г., Child Abuse Review, том 

19., стр. 96.)

Цялостният подход се отнася до факта, че въпросите, свързани с вътрешноорганизационната 
закрила на децата, са тясно свързани с управлението, човешките ресурси и събитията, но 
оказва въздействие и върху дейностите за набиране на средства, комуникационните 
дейности и дейностите за връзки с обществеността на партньорската организация — 
във всички хоризонтални и вертикални измерения.

В повечето случаи е предизвикателство да се промени начинът, по който дадена организация 
използва изображения и истории на деца, за да популяризира работата си и да привлече 
интереса на донори. Социалните медии и други онлайн платформи повишават риска от 
използване на неподходяща информация или изображения за комуникационни цели, от 
което следва, че е необходимо действието на принципите на вътрешноорганизационната 
закрила да обхване и тези дейности.

Важно е ангажиментът с ценностите на вътрешноорганизационната закрила да обхваща 
цялата организация. Този цялостен подход обезпечава стабилния и последователен 
характер на ВПЗД. Той има значение и за устойчивостта, тъй като дългосрочното прилагане 
на една политика е възможно, само когато всички в партньорската организация разбират 
истинското значение на ВПЗД и отделните звена на организацията могат да се подпомагат 
взаимно в нейното прилагане. Наред с това цялостният подход насърчава и подпомага 
взаимното разбиране на различни гледни точки. Той създава и добри възможности за 
обсъждане на важни аспекти като правата на децата на неприкосновеност на личния 
живот, отговорността на сътрудниците, „силата на посланията“, смисъла на комуникацията 
и др.

Аспектите на ВПЗД, които всеки член на персонала (включително служителите, които се 
занимават с организиране на събития, набиране на средства, комуникация, маркетинг и 
връзки с обществеността) следва да обсъжда и разбира, са както следва:

правилото, че „интернет не забравя“, и неговото значение за платформите на 
организацията в социалните медии (какви изображения се публикуват, как да се 
представят уязвимите деца, как да се повиши чувствителността на общността към 
бедността, насилието, материалните лишения, уврежданията, без да бъде причинена 
вреда и т.н.);

действията, които са абсолютно недопустими, като публикуване на изображения на 
разсъблечени деца или деца в неуместни или сексуализирани пози;
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Доброто разбиране на ползите и предимствата, свързани с ВПЗД, има решаващо значение 
за успешното прилагане на вътрешноорганизационната политика за закрила на децата.
 
Съобразно всеобхватния подход партньорската организация може да определи контекста 
на своята дейност и да приеме политика и процедури, включващи оценка на риска и мерки 
за превенция на насилието, както и процедури за подаване на сигнали и управление на 
случаи в няколко области. Наличието на вътрешноорганизационна политика за закрила на 
децата в организацията също така означава, че тя може да провежда безопасни събития 
и дейности за деца (тъй като политиката гарантира, че са предприети превантивни мерки, 
гарантиращи закрилата на децата). 

 Права на детето — принципи на ВПЗД

Съгласно общоприетото разбиране за закрила на децата те са носители на човешките 
права, прогласени с Конвенцията на ООН за правата на детето или КПД6  (1989 
г.) и правата на детето са гарантирани на всички лица до 18-годишна възраст. Във 
вътрешноорганизационната политика за закрила на децата следва да е изрично посочено, 
че партньорската организация поема ангажимента да закриля всички деца без каквато 
и да е дискриминация. ВПЗД се прилага без оглед на липса/наличие на увреждане, 
етническа принадлежност, религия, сексуалност или култура, което означава, че всички 
права (и закрилата в пълен обем) са обезпечени за всички деца. Това е първият принцип.

Вторият принцип засяга „най-добрия интерес на детето“ и диктува, че всички действия, 
засягащи детето, следва да обслужват неговия най-добър интерес. Той изглежда очевиден 
и недвусмислен, но това е едно от най-сложните права на детето. С оглед на това силно се 
препоръчва да прочетете повече за концептуалната обосновка на принципа на най-добрия 
интерес на детето — например в публикацията на Jean Zermatten7, достъпна на уебсайта 
на Humanium8 , или в Общ коментар № 14 на Комитета по правата на детето9. Последният 
източник съдържа най-подробна информация. 

Третият принцип на правата на детето, свързан с концепцията за ВПЗД, е принципът на 
участие: правото на всяко дете да взема участие в процедури и решения, които го засягат. 
Една дейност, насочена към реализиране на правата на децата, може да бъде успешна, 
само ако се отчита и гледната точка на децата. В съответствие с Конвенцията на ООН за 
правата на детето децата имат право да изразяват мнението си и да бъдат изслушвани по 
всички въпроси, които ги засягат. Децата са компетентни по въпросите, които ги засягат, 
и при наличието на подходящите въпроси, информация, среда и подкрепа те са ценни 
партньори в усилията да се постигне положителна промяна в живота им. Включването 
на бенефициентите на дейностите на организацията в процеса на разработване на ВПЗД 
може да е ефективен начин да се осигури правилното разбиране на техните интереси 
и нужди. От гледната точка на вътрешноорганизационната закрила, този принцип 
предполага активно включване на децата в процесите както на разработването, така и на 
прилагането на политиката. 
Препоръчвани източници на допълнителна информация за ефективни начини за 

6 Източник: https://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/crc.aspx Проверено за последен път на 11 
декември 2020 г.
7 https://www.childsrights.org/documents/publications/wr/wr_best-interest-child2009.pdf Проверено за последен 
път на 3 февруари 2021 г.
8 https://www.humanium.org/en/the-childs-best-interest/ Проверено за последен път на 3 февруари 2021 г.
9 https://www2.ohchr.org/English/bodies/crc/docs/GC/CRC_C_GC_14_ENG.pdf Проверено за последен път на 3 
февруари 2021 г.

как да се зачита личният живот на децата/семействата — публикуваните истории/
изображения не трябва да позволяват идентифициране на децата, тяхното жилище и т.н.; 

подготовката/обучението на журналистите и фотографите;

спазването на нормативните изисквания по отношение на защитата на данните, 
неприкосновеността на личния живот, правата на родителите да дават своето 
разрешение за заснемане и записване на детето им или използване на каквито и да е 
данни за него.
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осигуряване на детското участие: „Общи критерии за детско участие“, поместени на 
уебсайта на организацията „Save the Children“ (Спасете децата)10 и изготвения от Съвета на 
Европа „Инструмент за оценка на детското участие“ с практическа насоченост.11

Споделянето на информация за ВПЗД с деца бенефициенти по разбираем за децата начин 
и в подходящ за тях формат (анимационни клипове, видеоматериали и т.н.) е ефективно и 
винаги е предизвикателство. Полезни в това отношение информационни източници са 
поместени на уебсайта на Съвета на Европа12, портала ChildHub13 и на уебсайта на Комитета 
по правата на детето на ООН, и други.14

Съгласно четвъртия принцип всички деца имат право на детство, свободно от насилие, 
и закрила от всички форми на насилие. Този принцип на нулева толерантност има 
фундаментално значение за вътрешноорганизационната политика за закрила и подчертава 
значението на подхода на защита на правата на детето в рамките на цялостния процес на 
разработване на политики, от анализа на състоянието и определянето на приоритети през 
прилагането на политиката до етапа на наблюдение и оценка.

За да научите повече за правата на детето, можете да посетите уебсайта на УНИЦЕФ15 , 
където ще намерите кратко обяснение на значението на тези права, а също така тематичния 
уебсайт16  на Съвета на Европа, където е поместено по-обширно въведение в темата.

От перспективата на правата на детето вътрешноорганизационната политика за закрила 
на децата никога не създава нови правни задължения за организациите. Вместо 
това политиката се основава на международно признати стандарти и предоставя на 
организациите рамка за зачитане на правата на децата, които вече са гарантирани от КПД. 
Както е видно от диаграмата по-долу17 , подходът на защита на правата на детето отразява 
един цялостен поглед към проблема, който обхваща различни потребности, интереси и 
права на децата. 

10 https://resourcecentre.savethechildren.net/node/15984/pdf/general_criteria_of_child_particpation.pdf Проверено за 
последен път на 3 февруари 2021 г.
11 https://rm.coe.int/16806482d9 Проверено за последен път на 3 февруари 2021 г.
12 https://pjp-eu.coe.int/en/web/charter-edc-hre-pilot-projects/child-friendly-material Проверено за последен път на 
2 февруари 2021 г.
13 https://childhub.org/en/child-friendly-materials Проверено за последен път на 3 февруари 2021 г.
14 https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/CRC/Pages/InformationForChildren.aspx Проверено за последен път на 3 
февруари 2021 г.
15 Източник: https://www.unicef.org/child-rights-convention/child-rights-why-they-matter Проверено за последен 
път на 3 февруари 2021 г.
16 Източник: https://www.coe.int/en/web/commissioner/thematic-work/children-rights Проверено за последен път 
на 3 февруари 2021 г.
17   Източник: https://www.unicef.org/csr/theprinciples.html Проверено за последен път на: 7 декември 2020 г.

Photo by Note Thanun on Unplash
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Фигура 1: Отношение между правата на детето и работните принципи на организациите

Повече информация за подхода на защита на правата на детето може да се намери 
в документите, свързани с темата за програмирането, с оглед на правата на детето, 
публикувани на уебсайта на „Save the Children“.18

Родителите носят основната отговорност за упражняването и реализирането на правата на 
децата. Но тези основни права на децата трябва да бъдат зачитани също и от организациите, 
общностите и отделните лица. Прилагайки вътрешноорганизационна политика за закрила 
на децата, организациите имат възможност да изразят и осъществяват тази отговорност по 
полезен начин.

 Подход, съобразен с травматичните преживявания

Един от основните принципи на ВПЗД е отчитането на широко разпространените 
последствия от насилието и познаването на потенциалните подходи за предотвратяване 
на причиняването на вреда. В случаи, свързани с насилие, членовете на персонала 
на партньорската организация следва да разпознават признаците и симптомите на 
последствията от насилието (евентуалната травма) и да работят активно за недопускане 
на повторно причиняване на травма (повторно виктимизиране). Елементите на този 
подход19 са в центъра на ВПЗД. Тези елементи са: безопасност; спечелване на доверие и 
прозрачност; подкрепа от връстници; сътрудничество и взаимопомощ и овластяване 
(изслушване и предоставяне на избор).

По отношение на факта, че прилагането на ВПЗД често предполага интервенции, в отговор 
на извършено насилие, е особено важно зачитането на потребностите на преживелите 

18 Източник:https://resourcecentre.savethechildren.net/our-thematic-areas/cross-thematic-areas/child-rights-
programming-crp Проверено за последен път на 3 февруари 2021 г.
19 Повече информация можете да намерите на следния адрес: https://www.traumainformedcare.chcs.org/what-is-
trauma-informed-care/ Проверено за последен път на 12 декември 2020 г.
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насилие (жертвите); също толкова фундаментално важно е да се работи в сътрудничество 
с преживелите насилие (жертвите), техните семейства и други социални услуги по такъв 
начин, че те да бъдат овластени.

Съобразеният с преживяната травма подход обикновено фигурира в обучението във 
връзка с ВПЗД, и по-специално в рамките на обучението на отговорниците по ВПЗД в 
партньорската организация. Например, важно е те да научат как да изслушват правилно 
жертвите/свидетелите на насилие. Също така е важно те да подхождат с подходяща нагласа 
към жертвите/свидетелите, защото отговорниците по ВПЗД стимулират възстановяването 
от преживяната травма, ако направят така, че жертвата/свидетелят да чувства, че му вярват 
и е защитен. Предотвратяването на достъпа на извършителя до жертвата също е ключов 
компонент от съобразения с преживяната травма подход. 

В рамките на ВПЗД прилагането на съобразения с преживяната травма подход е 
относително ново изискване. В конкретните случаи може да е необходима повече 
информация20 или допълнителни консултации с компетентни специалисти.

20 Повече информация можете да намерите на следния адрес: https://www.plymouth.gov.uk/
adultsandchildrenssocialcare/childrenssocialcare/academysocialworkplymouth/informationandresourcespractitioners/
traumainformedpractice; https://dhhr.wv.gov/bhhf/ibhc/Documents/Presentations1115/BH%20
conferenceTICPrinciples%20%20Case%20Examples%20FINAL.pdf Проверено за последен път на: 15 декември 2020 г.

Photo by Joshua Clay on Unplash
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21 Този раздел е кратък и очевидно не съдържа достатъчно информация за фасилитаторите. Разделът е написан, 
с цел да се предостави контекст и да се помести в обобщен вид относимата информация.
22   Статистическите данни за убийствата се отнасят до екстремна форма на насилие, което е шокиращо, но 
се случва относително рядко в живота на децата. Данните показват, че далеч повече деца биват подлагани на 
насилие под формата на наказания с цел налагане на дисциплина — обикновено това става в домовете им и от 
много ранна възраст. Средно около 6 от всеки 10 деца в света (или почти 1 милиард) на възраст между 2 и 14 
години биват подлагани на физически (телесни) наказания от лицата, които полагат редовно грижи за тях. 
Най-често децата биват подлагани на комбинация от физически наказания и психологическа агресия.
23 С възрастта децата стават по-уязвими за други форми на агресия, включително насилие от връстници 
и интимни партньори. В световен мащаб повече от един от всеки трима ученици на възраст между 13 и 15 
години се сблъсква редовно с тормоз. Преживяванията на насилие продължават до ранна юношеска възраст. 
Сред момичетата на възраст между 15 и 19 години в целия свят почти една четвърт (или около 70 млн.) казват, че 
са били жертви на една или друга форма на физическо насилие след 15-годишна възраст. Децата с увреждания 
са изложени 3—4 пъти по-често на тормоз от останалите деца. Източник: https://www.unicef.org/publications/
files/Hidden_in_plain_sight_statistical_analysis_Summary_EN_2_Sept_2014.pdf Проверено за последен път на 14 
декември 2020 г.

Повечето случаи на насилие над деца са свързани с поне един от седем основни типа 
междуличностно насилие, които обикновено засягат децата на различни етапи от тяхното 
развитие21:

Обща информация за насилието

малтретирането (включително насилствени наказания22) включва физическо, 
сексуално и психологическо/емоционално насилие и 
неглижиране, засягащо бебета, деца и юноши, и извършвано от 
родители, лица, полагащи грижа за децата, и други авторитетни 
фигури, най-често в дома на детето, но също и на други места като 
лагери и училища. От гледната точка на организациите всяко 
лице може да бъде такава авторитетна фигура (доброволци, 
членове на персонала, служители и др.), когато техните служебни 
задължения включват грижи, обучение или надзор над деца;

тормозът (включително кибертормоз) е нежелателно агресивно 
поведение от друго дете или група деца, които не са нито братя 
или сестри, нито са в интимни отношения с жертвата. Той включва 
многократно причиняване на физическа, психологическа или 
социална вреда и се среща често в училищата и на други места, 
където се събират деца, и/или онлайн; 

насилието сред 
младежи 

е концентрирано сред младите хора на възраст между 10 и 
29 години, възниква най-често в общността между познати и 
непознати, включва физически нападения с оръжие (например 
ножове) или без оръжие, и може да включва насилие между 
банди;23 

насилието 
от интимния 
партньор 

(или домашното насилие) включва насилие, извършвано от 
настоящ или бивш интимен партньор. Макар че мъжете могат 
също да бъдат жертви, насилието от интимния партньор засяга 
непропорционално често жените. Сред юношите, които имат 
интимни отношения, но не са семейни, понякога тази форма на 
насилие бива наричана „dating violence“ (насилие по време на 
интимна среща);
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Таблица 1: Видове насилие по засегнати възрастови групи25

Насилие сред 
младежи

18

11-17

Насилие от 
страна на 
интимния 
партньор

5-10

Тормоз

0-5

Малтретиране Сексуално 
насилие

Емоционално или 
психологическо 

насилие

24 Около 120 млн. момичета в целия свят (или малко повече от 1 от всеки 10 момичета) са преживели принудителен 
полов акт или други принудителни сексуални действия през живота си. Момчетата също преживяват сексуално 
насилие, но в далеч по-малка степен от момичетата. Както и при момичетата, действията на сексуално насилие, 
жертва на които стават момчета, се случват най-често между 15 и 19-годишна възраст и най-често посочваните 
извършители са членове на семейството, хора от средата на детето, на които то има доверие, както и настоящи 
или бивши интимни партньори. 
Източник: https://www.unicef.org/publications/files/Hidden_in_plain_sight_statistical_analysis_Summary_EN_2_
Sept_2014.pdf Проверено за последен път на 14 декември 2020 г.
25  Източник: Inspire - Седем стратегии за прекратяване на насилието над деца, СЗО, 2016 г., стр. 14.

сексуалното 
насилие

емоционалното 
или 
психологическото 
насилие

търговска 
експлоатация

включва завършен или незавършен сексуален контакт, 
осъществен без взаимно съгласие; осъществени без взаимно 
съгласие действия със сексуален характер, които не включват 
контакт (като воайорство или сексуален тормоз); действия, 
представляващи трафик с цел сексуална експлоатация, 
извършени срещу лице, което е не е способно да даде или да 
откаже съгласието си, и онлайн експлоатация;  

както и случаите, когато деца стават свидетели на насилие, включва 
ограничаване на движението на детето, очерняне, осмиване, 
заплахи и сплашване, дискриминация, отхвърляне и други 
нефизически форми на враждебно третиране. Случаите, когато 
деца стават свидетели на насилие, включват принуждаване 
на дете да наблюдава действия на насилие или случайно 
наблюдение на насилие между две или повече други лица;

използване на дете за изпълнение на трудови или други 
дейности за набавяне на облага за други лица и във вреда 
на физическото или психичното здраве, образованието, 
моралното или емоционалното развитие на детето. Това 
включва, но не се ограничава с детски труд.
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Последствия от насилието

Непосредствените и дългосрочните последствия по отношение на общественото здраве и 
икономическите вреди от насилието над деца подронват инвестициите в образованието, 
здравеопазването и благосъстоянието на децата и накърняват производителния капацитет 
на бъдещите поколения. Излагането на насилие на ранна възраст може да наруши 
развитието на мозъка и да увреди други части на нервната система, както и ендокринната, 
сърдечносъдовата, опорно-двигателната, репродуктивната, дихателната и имунната 
системи, причинявайки доживотни здравни проблеми. Налице са убедителни данни, че 
насилието в детството повишава риска от нараняване, ХИВ и други инфекции, предавани 
по полов път, проблеми с психичното здраве, забавяне на когнитивното развитие, 
слаби постижения в училище и отпадане от училище, ранна бременност, проблеми с 
репродуктивното здраве, както и заразни и незаразни болести.

Въпреки че насилието над деца е широко разпространено, често то остава скрито и без 
свидетели, като жертвите съобщават рядко за случаите на насилие. Скритият характер на 
насилието над деца е добре документиран — авторите на метаанализ на данни, събрани 
от целия свят, са установили, че равнището на разпространение на сексуалното насилие 
над деца по данни на жертвите е 30 по-високо, а това на физическото насилие — 75 
пъти по-високо от отразеното в официалните данни за тези видове насилие.26  

Насилието над деца е многостранен проблем, който се поражда на различни равнища: 
индивидуално, в рамките на близки взаимоотношения и на равнищата на общността 
и обществото, като във връзка с това за преодоляването му трябва да се работи на 
няколко различни равнища. В това отношение разработването и прилагането на 
вътрешноорганизационна политика за закрила на децата изпълнява двояка цел. На 
равнището на общността такава политика създава по-безопасна среда и ограничава 
рисковите фактори чрез промяна на организационната култура и практики. Същевременно 
на равнището на цялото общество вътрешноорганизационната политика за закрила на 
децата обезпечава изпълнението на правните норми, забраняващи насилието над деца. 

Фигура 2: Въздействие на травмата върху преживелите травматичното преживяване 

26 Въз основа на публикацията „Hidden in plain sight - statistical analysis“ (Скрити пред очите ни. Статистически 
анализ), УНИЦЕФ, 2014 г. Източник: https://www.unicef.org/publications/files/Hidden_in_plain_sight_statistical_
analysis_Summary_EN_2_Sept_2014.pdf Проверено за последен път на 14 декември 2020 г. 
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Концепцията за ВПЗД поставя акцент върху ролята на страничните наблюдатели и 
третите страни за превенцията на насилието. Насилието никога не се осъществява само 
между извършителя и жертвата. Винаги присъстват членове на семейството, общността 
или обществото, които могат да наблюдават какво се случва с детето. Що се отнася до ВПЗД, 
реакцията на страничните наблюдатели има ключово значение и се отчита в процеса на 
прилагане на политиката с цел насърчаване на положителни нагласи, като например:

a.
предприемане на 
действия вместо 
незнание/затваряне на 
очите за насилието,

d.
поемане на отговорност в общността 
(насилието при никакви обстоятелства 
не е предмет на защитата на 
неприкосновеността на личния живот), 

e.
ангажираност и постоянство при 
спазването на принципите на ВПЗД.

b.
винаги да се взема 
предвид принципът 
за непричиняване на 
вреда,

c.
предприемане на 
мерки за намеса за 
предотвратяване на 
насилие,

Постоянството е важно, защото обикновено насилието следва цикличен модел и може 
да се осъществява многократно. В някои случаи страничните наблюдатели не виждат 
насилието, а само последствията или ненасилствения етап от цикъла на насилие 
(извинения, чувство за вина). Този цикличен характер на насилието следва да се 
изтъква в обучението на отговорниците по ВПЗД в партньорската организация, заедно с 
потенциалните последствия и симптомите на насилствените действия. Препоръчва се да 
се използват описания на случаи, за да се илюстрира ролята на страничните наблюдатели 
в различни ситуации, а също така да се използват ролеви игри по време на обучението, 
които да способстват да бъде разбрана отговорността на страничните наблюдатели.

Повече информация по тази тема и за свързаните с нея инструменти за обучение можете 
да намерите в публикацията на KCS „Training tools for facilitators“ (Инструменти за обучение 
на фасилитатори).27

27   Източник: https://resourcecentre.savethechildren.net/node/8560/pdf/kcs_understanding_2014.pdf Проверено за 
последен път на 22 декември 2020 г.
28  Полезен източник: Safeguarding Guidelines for ECPAT-Partners (Насоки за ВПЗД за партньорите в ECPAT).

Структура и елементи на вътрешноорганизационната 
политика за закрила на децата

„Не мислете, че можете да предотвратите всички възможни 
случаи на злоупотреба. Действията, които предприемате 
в отговор на насилието, са не по-малко важни от неговото 
предотвратяване.“ 

(„Keeping Children Safe“)

As described previously , there are three categories of safeguarding standards:28
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да се посочва по какъв начин организацията ще изпълни ангажимента си за 
предотвратяване и подходяща реакция на случаи на причиняване на вреда на деца; 

да се изразява убеждението, че всеки трябва да е защитен от всички форми на 
злоупотреба, неглижиране, експлоатация и насилие; 

да се поема ангажимент за подход на нулева толерантност към случаите на 
причиняване на вреда на деца;

прозрачно да се представя вътрешноорганизационната политика за закрила на децата;

да се извършва оценка на риска за определяне на ключовите рискове, свързани с 
ВПЗД, придружена с набор от мерки за ограничаване на рисковете; 

да се изготви в писмена форма кодекс за поведение, приложим към всички 
сътрудници, които влизат в контакт с уязвимите лица (служители на партньорската 
организация, доброволци, членове на управителни органи, на настоятелства, 
посетители), в който се посочва конкретно неприемливото поведение по отношение 
на уязвимите лица.

2. Хора 

Партньорската организация: 

предоставя на своя персонал обучение за повишаване на осведомеността относно ВПЗД; 

формулира изрично отговорностите на своите служители и очакванията към тях, и 
им оказва необходимото съдействие, за да разберат и спазват ВПЗД; 

определя (високопоставен) член на персонала, който носи отговорност и има 
капацитет да разглежда случаи на изразена загриженост или инциденти, свързани с 
ВПЗД (отговорник по ВПЗД);

изгражда култура на прозрачност, позволяваща да се споделят всички поводи за 
загриженост по отношение на ВПЗД. 

3. Процедури и отчетност

Доколкото е допустимо съгласно местното законодателство, партньорската организация 
има и прилага: 

процедури за редовно наблюдение, преглед и актуализиране на своята 
вътрешноорганизационна политика за закрила на децата и за нейното ефективно 
прилагане; 

надеждни процеси за подбор и набиране/скрининг на персонала, основани на 
проверка на препоръки и проверка за съдимост;

вътрешни процедури, позволяващи на персонала да сигнализира за всякакви поводи 
за загриженост по отношение на ВПЗД; 

въведени процеси, гарантиращи безопасността на жертвите на инциденти и 
лицата, които сигнализират за нередности, и подаването на сигнали за нарушения 
назаконодателството пред местните органи;

29 The second part of the Compendium reflects this job.

1. Политика

Партньорската организация разполага с изготвени политики в писмен вид, в които 
посочва как планира да предотврати причиняването на вреда на деца и какви действия 
ще предприеме в отговор на инциденти. Съгласно най-добрата практика, що се отнася до 
съдържанието, в политиката следва: 
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клаузи в трудовите договори, регламентиращи възможността за прекратяване или 
временно преустановяване на трудовото правоотношение или прехвърляне на друга 
работа (или предприемане на други правни действия срещу) на всеки служител, 
който нарушава вътрешноорганизационната политика за закрила на децата.

Добре разработената и индивидуално адаптирана към условията, в които работи 
организацията, вътрешноорганизационна политика за закрила на децата може да 
удовлетвори всички изброени по-горе изисквания. Основната роля на съветника / 
консултанта / фасилитатора по ВПЗД е да подпомага този процес на разработване и 
прилагане на политика съобразно условията на работа и специфичните характеристики 
на партньорската организация.  

Без оглед на особеностите, с които се характеризира процесът на разработване на 
политика във всяка партньорска организация, окончателният резултат от него следва 
да е вътрешноорганизационна политика за закрила на децата, която обхваща всички 
изброени по-долу елементи: 

Въведение

Изложение на 
политиката/
ангажименти/
ценности

Какъв е 
проблемът, който 
партньорската 
организация 
се стреми да 
разреши? 

Какво планира 
да направи 
партньорската 
организация за 
разрешаването 
на проблема? 

Кратко въведение в политиката, в което се разяснява защо е 
разработена тя и за кого се отнасят нейните разпоредби

Партньорската организация следва да декларира своя 
ангажимент да закриля децата от каквато и да е вреда и, когато 
е уместно, да работи за тяхното благосъстояние и развитие. 
Декларацията следва да съдържа и формулировка на цялостната 
мисия на организацията. 

Посочва се как партньорската организация разбира закрилата 
на децата, проблема със злоупотребата с деца и общите рискове 
за организацията. Включват се определения. 

оценка на иска/мерки 
за ограничаване на 
риска;

безопасно набиране 
на персонал/
последствия за 
персонала при 
нарушения на ВПЗД;

безопасни дейности 
за маркетинг, 
комуникация и 
набиране на средства;

протоколи/кодекс за 
поведение;

образование/обучение;

дизайн на програмата, 
гарантиращ безопасност; 

комуникация/насоки;

отговорности на 
ръководството;

подаване на сигнали/
реакция в отговор на 
изразена загриженост;

прилагане и преглед,

редовно наблюдение и 
оценка.

Това е най-важната част от политиката, в която трябва да бъдат 
включени и описани следните елементи:
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Специални 
правила

Управление на 
случаи

Разпространение

Един от най-важните елементи на ВПЗД е наличието на 
изрична процедура за управление на случаи, съдържаща ясно 
разписани роли и отговорности в рамките на партньорската 
организация. ВПЗД трябва да съдържа съответни правила и 
разпоредби, гарантиращи, че всички отправени твърдения 
се разследват, дори когато те засягат най-високото ниво в 
структурата на организацията.

Партньорската организация следва да гарантира, че на 
бенефициентите (деца, техните семейства, членове на 
общността и други) се предоставя по подходящ начин 
информация за ВПЗД и за нейните най-важни елементи (като 
се поставя специален акцент върху процедурата за подаване 
на сигнали и данните за контакт с отговорника за политиката). 
Необходимо е да бъдат подготвени адаптирани за деца 
материали.

партньорската организация предоставя онлайн услуги за 
деца (горещи телефонни линии, чат платформи); 

в организацията се осъществяват редовни посещения от 

доброволци или други възрастни;

провеждат се срещи, посещения, събития с участието на 
различни групи деца;

партньорската организация работи в условията на 
извънредни ситуации или в мултикултурна среда..

С оглед на характера на дейността на партньорската 
организация може да са необходими и специални правила, 
отразяващи специфичните аспекти на тази дейност. Например: 
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II. Процесът на разработване на 
политиката

В настоящата втора част от сборника съветниците, консултантите и фасилитаторите 
по ВПЗД могат да намерят относима и полезна практическа информация за това как 
да подпомагат усилията на партньорските организации в процеса на разработване и 
прилагане на политиката. 

„В своята вътрешноорганизационна политика за 
закрила на децата организацията следва да опише 
какви мерки взема, за да предпази децата от вреда, и 
да декларира разбирането си, че всички деца трябва да 
бъдат закриляни.“

Keeping Children Safe Coalition

Специални съображения

 Функции

На първо място е необходимо да се определи каква е разликата между ролите и 
дейностите на съветниците по ВПЗД, консултантите по ВПЗД и фасилитаторите по ВПЗД. 
Всеки човек има самовъзприятие и професионална идентичност, която определя неговото 
разбиране за компетентностите и ролите. Някои специалисти предпочитат да поддържат 
определена дистанция от партньорската организация, защото са убедени, че по този 
начин имат по-добра преценка и са по-неутрални. Други предпочитат по-тесни контакти 
с партньорската организация, защото по този начин те я познават по-отблизо. Всички ние 
работим върху нашите лични качества и обратно, личните ни качества намират израз в 
нашата работа. Следователно, няма йерархично подчинение между тези различни роли, 
нито някакви конкретни очаквания. Освен това извън тези лични предпочитания има и 
други фактори, които оказват въздействие върху действителната роля на специалиста, 
които включват характеристиките на партньорската организация или практически 
предизвикателства (например пандемията от COVID-19 или случай, свързан със скандал). 
Независимо коя от трите форми на подкрепа за партньорската организация предоставят 
специалистите, те трябва да разбират измеренията на дейността на организацията, както 
и нейната организационна култура, за да насочат вниманието си главно към три елемента: 
хората, политиката и процедурите.

В практиката начинът, по който работи даден специалист (т.е. каква роля изпълнява), зависи 
от разбирането му за характера на задачата, която трябва да изпълни, и за най-ефективния 
начин за нейното изпълнение.
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Таблица 2: Характеристики на отделните роли за предоставяне на подкрепа за 
процеса на разработване и прилагане на вътрешноорганизационна политика за 
закрила на децата

Съветник по 
ВПЗД

Консултант по 
ВПЗД

Фасилитатор по 
ВПЗД

дава препоръки, 
експертни и 

професионални съвети 
във връзка с процес на 
разработване на ВПЗД

предоставя информация 
и професионални 

услуги на организация 
във връзка с процес 
на разработване и 

прилагане на ВПЗД

подпомага и насочва 
активно цялостния 

процес по разработване 
и прилагане на ВПЗД 

в много случаи 
съветите са 

стратегически

предоставянето на 
съвети обикновено 
е предпочитаният 

подход от организации 
с най-малко открита 

организационна 
култура 

предварително 
определен график на 

работата; по-малък 
брой лични срещи; 

ограничено работно 
време

консултирането съдържа 
елементи, които са 

специално съобразени 
с конкретните 

потребности на 
организацията, и 

обхваща повече аспекти 
на прилагането на 

политиката

консултирането е 
ефективен подход, 
когато се работи в 

условия на по-тясно 
сътрудничество 

/ открита 
организационна 

култура

работата се 
изпълнява съгласно 
определен график, 
но той често бива 
удължаван; преки 

разговори и повече 
лични срещи; 

удължено работно 
време

дейността на 
фасилитатора се 

характеризира с най-
силно застъпен подход 
на участие в сравнение 

с консултирането и 
предоставянето на 

съвети

за да е успешна 
работата на 

фасилитатора, 
тя трябва да се 

осъществява в условия 
на сътрудничество и 

прозрачност

работата се изпълнява 
съгласно определен 
график, но той често 

бива удължаван; преки 
разговори и повече 

лични срещи; удължено 
работно време; 

ангажиране в обучения
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Характеристиките на тези роли не са строго разграничени и няма изрично определена 
разделителна линия между тях. Въпреки това поместената в таблица 2 информация помага 
да се разбере обхватът на работата на съветниците, консултантите и фасилитаторите, а също 
така представя ползите от тези три роли. Първата стъпка е да си зададем въпросите: „Каква 
функция изпълнявам в тази ситуация? Каква е моят роля?“. Втората стъпка е да запитаме: 
„Защо тази организация желае да разработи вътрешноорганизационна политика за 
закрила на децата?“.

 Мотивация и убеждаване 

Какви са мотивите за решението на партньорската организация да разработи и прилага 
вътрешноорганизационна политика за закрила на децата е един от най-важните въпроси 
и отговорът може да е дълъг списък от причини, вариращи от „скандали в миналото“ и 
„страх от скандали“ до дълбоко разбрана ангажираност с прилагането на принципа за 
„непричиняване на вреда“.  

Най-често обаче обяснението е, че разработването и успешното прилагане на 
вътрешноорганизационна политика за закрила на децата: 

демонстрира ангажимента на организацията за зачитане на правата на детето;

показва, че организацията поема отговорност за благосъстоянието на бъдещите 
поколения;

оказва благоприятно влияние върху социалното развитие в общността; 

изразява разбирането, че децата са най-ценените заинтересовани лица за 
организацията (като бъдещи служители, клиенти, доброволци, донори, поддръжници);

съдейства за изграждане на репутация на отговорна организация.

Цитираните по-горе обосновки са също и аргументи в полза на изработването на ВПЗД. 
Можем да ги използваме при преговори и като доводи за убеждаване. 

Мотивацията може да е различна, но разбирането на рисковете за децата, потенциално 
свързани с организацията, както и осъществяването на подходящи мерки за ограничаване 
на тези рискове, е особено важно. Дори най-конюнктурната организация може да 
приеме, че наличието на ВПЗД е полезно, понеже ограничава риска от накърняване на 
репутацията. Случаи на насилие и злоупотреба с деца и неподходяща реакция във връзка 
с такива случаи може да накърнят доверието на поддръжниците/донорите и да доведат до 
увреждане на репутацията на организацията. Ограничаването на загубата на репутация е 
общо предимство за организациите, което е лесно разбираемо за всеки член на персонала. 

Да се постигне „разбиране на рисковете“ не изглежда трудно, но това предполага също 
така да се признае, че начинът на работа на организацията и/или на персонала може да 
не е съвършен. В случаите, когато организацията е била засегната от скандали в миналото, 
това „несъвършенство“ е очевидно. Но съществуват много лесни начини за „разрешаване“ 
на такива ситуации, които не изискват никакво разбиране: става дума за „хвърляне на 
вината“ или за прикриване на нарушенията. Последният подход е „най-доброто решение“, 
ако ръководството действа в най-добрия интерес на организацията, вместо в най-добрия 
интерес на детето. Освен това споменатото „несъвършенство“ може да означава, че някой 
носи отговорност за съществуването на тези рискове — обикновено отговорните за 
съществуването на рисковете лица са ръководителите на организацията. Следователно 
липсата на минали скандали или проблеми, свързани с дадена организация, може 
да означава или че организацията функционира съвършено, или че ръководството на 
организацията се справя съвършено с прикриването на накърняващи репутацията ѝ 
случаи и договарянето на тяхното потулване зад закрити врати.
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От казаното дотук е ясно, че първото и фундаментално основание за разработването на 
ВПЗД (отчитане и разбиране на рисковите фактори) е най-трудно за прилагане, защото 
естествено предполага да се признаят и разберат проблемите и грешките, както и да се 
поеме отговорност за тях. Казано с една дума, това означава прозрачност. Да се осигури 
прозрачност е трудно, когато процедурите и политиките на организацията като цяло не са 
прозрачни. Ако допускането на споделянето на информация или данни на различни нива 
в организацията е нещо изключително или непознато в нейната практика, прилагането 
на ВПЗД ще бъде наистина трудно. За съветника / консултанта / фасилитатора по ВПЗД е 
важно да знае, че трудностите, свързани с ВПЗД, често произтичат от дълбоко вкоренени 
предизвикателства, свързани със структурата и културата на партньорската организация, 
като например липса на прозрачност, но решаването на такива проблеми е извън тяхната 
компетентност. В много случаи членовете на персонала разбират добре необходимостта 
от ВПЗД, докато ръководството си затваря очите за проблема. В някои случаи общността, 
където организацията осъществява дейността си, или бенефициентите на партньорската 
организация виждат проблемите, но самата организация отказва да приеме, че те 
съществуват. Това са трудни ситуации за съветниците / консултантите / фасилитаторите 
по ВПЗД, поради липсата на разбиране и признаване на проблема. Съществуват някои 
стратегии и тактики, които могат да се приложат в такива ситуации:

да се насърчат ангажираните членове на персонала да създадат „коалиция“, да вземат 
думата и да изразят мнението си (препоръчва се винаги да се предприемат действия 
като група, а не от отделни лица!);

на вниманието на ангажираните членове на персонала да се посочат проблемите / да 
им бъде предоставена аргументация за убеждаване;

когато за предприемане на разработването на политиката е необходимо решение 
на управителния съвет на организацията, да се обмисли потенциална стратегия за 
убеждаване за всеки от членовете на съвета (т.е. към убеждаването да се подходи 
индивидуално, вместо да се излагат аргументи пред съвета като група);

да се изтъкнат случаи/скандали, които вече са станали публични (и да се опишат 
вредите, които тези случаи са нанесли на организацията);

като аргументи да се приведат глобални движения като #metoo;

публични скандали, засягащи други организации, да се използват като възможности 
за убеждаване — в момент, когато страхът от накърняване на репутацията е най-силен;

да се организират събития/платформи или да се проведе проучване/изследване, 
в рамките на което бенефициентите имат възможност да изразят мнението си за 
дейността на организацията (включително относно рисковете).

Търсенето на най-ефективната стратегия с потенциал за успешна реализация е елемент от 
подготвителната среща с партньорската организация. Съветниците по ВПЗД обикновено 
не участват в прилагането на подобни стратегии за убеждаване. Консултантите 
и фасилитаторите по ВПЗД от своя страна могат да обсъждат такива стратегии с 
ангажираните с ВПЗД членове на персонала на организацията и да им помагат да се 
подготвят за прилагането на описаните тактики. Но активното участие в такива дейности 
не е част от ролята на фасилитаторите по ВПЗД, тъй като може да постави под въпрос 
професионалната им безпристрастност. Консултантът и фасилитаторът по ВПЗД следва да 
оказват подкрепа, но да запазват неутралност в тези ситуации (да имат предвид какво е 
включено в техните роли и компетентности). 

Разработването на вътрешноорганизационна политика за закрила на децата е процес 
на взаимно учене от страна на лицето, което предоставя подкрепа, и партньорската 
организация. На първо място съветникът / консултантът / фасилитаторът по ВПЗД трябва 
да предоставя на служителите на организацията възможности да разберат значението 
на вътрешноорганизационната закрила и какви ангажименти трябва да бъдат поети в 
рамките на политиката. Провеждането на групови обсъждания, лични срещи, уебинари, 

Сборник с материали по разработване и прилагане на 
вътрешноорганизационна политика за закрила на децата

23



a.
организацията не 
демонстрира истински 
ангажимент, заявява, 
че няма интерес 
от действително 
прилагане на 
политиката, или 
управителният орган/
директорът отказва 
да подпише или 
официално да приеме 
политиката;

b.
организацията не 
сътрудничи, прикрива 
факти и информация, 
опорочава 
процедурата по 
разработване на 
политиката или се 
опитва да корумпира 
фасилитатора;

c.
по време на 
разработването/
прилагането 
на политиката 
организацията трябва 
да се изправи пред 
случай на злоупотреба 
с дете и отказва да 
поеме отговорност 
(или действа в 
противоречие с 
основните принципи 
на ВПЗД).

презентации и изготвянето на плакати са ефективни начини за повишаване на 
осведомеността.

От ключово значение е да се създаде вътрешноорганизационен екип в състав от отговорни 
членове на персонала (включително отговорника по ВПЗД). Основният начин на 
комуникация между лицето, което предоставя подкрепа, и партньорската организация е 
чрез този екип. Също от решаващо значение е да се създаде среда, стимулираща участието. 
По отношение на процедурите това предполага вътрешноорганизационната политика за 
закрила на децата да бъде написана и преразглеждана повече от веднъж — с участието на 
всички компетентни служители на организацията.

Всички, които имат контакти с деца, имат и роля за тяхната закрила. Те могат да изпълняват 
уверено и ефективно тази роля, само ако имат правилна нагласа към децата, запознати са 
добре с проблематиката на закрилата на децата и разполагат с необходимите знания и 
умения, за да могат да закрилят децата. Фасилитаторът по ВПЗД може да бъде натоварен 
да предоставя възможности за обучение и развитие на служителите, с които работи, както 
и необходимата информация. Задачите му включват и да работи за задълбочаване на 
ангажираността и мотивацията в рамките на партньорската организация. На по-късен етап 
тази функция ще бъде поета от отговорника по ВПЗД (или отговорния екип) и определените 
ръководители на организацията. 

Разработването и прилагането на вътрешноорганизационна политика за закрила на 
децата не е задължително за повечето организации, което означава, че някои от тях могат 
да откажат да сътрудничат. Рядко се споменава обаче, че същото се отнася и за съветника / 
консултанта / фасилитатора по ВПЗД и в ситуации, когато:

В такива ситуации е очевидно, че организацията се опитва да използва фасилитатора за 
цел, която противоречи на действителната цел на ВПЗД. В подобни случаи е трудно да 
се прецени кой резултат е по-малко негативен: осигуряването на формалното приемане 
на политиката, така че организацията да разполага поне с „нещо“, или признаването, че 
политиката (или процедурата) е отхвърлена. Фасилитаторът трябва да вземе това решение, 
съобразявайки всички факти и обстоятелства по конкретния случай.
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 Култура на вътрешноорганизационна закрила на децата

Трезвата преценка, общото разбиране на аспектите на закрилата на детето и 
общественото мнение относно вътрешноорганизационната закрила на децата могат 
да имат ключова роля за разработването и прилагането на вътрешноорганизационна 
политика за закрила на децата. Концепцията за безопасност на детето се основава на 
историята, традициите и обичайната роля на общностите. Специалистът, който оказва 
съдействие на партньорската организация, трябва да е запознат с тези фактори, особено 
когато става дума за трансгранично сътрудничество, в контекста на което културните 
аспекти добиват по-голямо значение. 

Ключов фактор, който обуславя уязвимостта на децата и юношите, и особено на 
момичетата, за прояви на насилие и повишава вероятността от извършване на такова 
насилие от момчетата и мъжете, е обществената търпимост както към виктимизирането 
на момичетата, така и към извършителството от страна на момчета и мъже. Често такива 
действия на малтретиране или експлоатация се възприемат като нормални и извън 
контрола на общностите, което води, наред със срама, страха и убедеността, че никой 
не може да помогне, и до ниски равнища на подаване на сигнали и ниски равнища на 
вътрешноорганизационна закрила. 

В текста на вътрешноорганизационната политика за закрила на децата е важно да се 
посочи обстоятелството, че различните форми на насилие имат общи причини, поради 
което те често се срещат заедно и една форма може да породи друга. Посредством 
програми за вътрешноорганизационна закрила на децата организациите могат да 
постигнат намаляване на разпространението на насилието в цялото общество. 

Вътрешноорганизационната политика за закрила на децата винаги е в хармония с 
правилата за закрила на детето, но в някои случаи влиза в противоречие с местните 
разбирания за вътрешноорганизационна закрила на децата. На първо място 
организацията следва да си дава сметка за тази ситуация, а след това (заедно с консултанта 
или фасилитатора по ВПЗД) тя трябва да определи по какъв начин ще ограничи риска. В 
случаите, когато на партньорската организация се предоставя подкрепа от съветник, този 
въпрос не е толкова определен. 

Фигура 3: Социално-екологичен модел за разбиране и превенция на насилието над деца

Динамични социални 
промени

Икономическо
неравенство

Неравенство между 
половете

Политики, които 
задълбочават 
неравенствата

Бедност

Неефективни 
икономически
защитни механизми

Правни и културни норми, 
които поддържат
насилието

Нецелесъобразен достъп 
до огнестрелни оръжия

Уязвимост поради 
конфликтна/постконфликтна
ситуация или природно 
бедствие

Концентрирана бедност
Високи равнища на 
престъпност
Високи равнища на смяна на 
жилището
Високо равнище на 
безработица
Местно разпространение 
на наркотици
Неефективни 
институционални 
политики
Неадекватни услуги 
за жертвите
Фактори, свързани с 
физическата среда

Неподходящи 
родителски практики
Раздори между 
съпрузите
Насилствен конфликт 
между родителите
Ранни и принудителни 
бракове
Нисък социално-
икономически 
статус на 
домакинствата
Приятели, които са 
замесени в насилие

Пол
Възраст
Доходи
Увреждания
Жертва на 
малтретиране 
на деца
Насилствено 
поведение 
в миналото
Злоупотреба с 
алкохол/ вещества
Психологическо 
разстройство/
разстройство 
на личността

ИНДИВИДУАЛНИ

СВЪРЗАНИ С ОТНОШЕНИЯТА

СВЪРЗАНИ С ОБЩНОСТТА

СВЪРЗАНИ С ОБЩЕСТВОТО
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 Характер на партньорската организация

От новоучредените до „историческите“ организации всяка организация има свой жизнен 
цикъл. Разработването на ВПЗД е най-ефективно за новоучредени и „млади“ организации 
(развиващи дейност между 3 и 5 години). Обикновено тези организации нямат или имат 
съвсем малко „сенки“ в миналото си и по правило те са по-гъвкави, склонни да се адаптират 
и открити. Организациите с дълга история имат по-установена структура, утвърдени 
неформални процедури, членове на персонала, които не са склонни да осъществяват 
промени, и в някои случаи са били засегнати от скандали в миналото. Разбира се, винаги 
има изключения. Във всички случаи е необходимо начинът, по който ще се предоставя 
подкрепата, да бъде подбран съобразно общите характеристики на организацията. Други 
характеристики, извън жизнения цикъл на организацията, които може да са от значение: 

големината на организацията;

вътрешната/йерархична структура на организацията;

съществуващите отдели/вътрешни услуги (за набиране на средства, маркетинг, 
комуникация, застъпничество);

преки/непреки дейности с деца;

общата стратегия за човешките ресурси (методи за набиране на персонал, 
обучение, процедури за разрешаване на конфликти, управление на случаи, работа с 
доброволци);

политики и подход за разработване на политики.

Специалистът, който подпомага процеса на разработване на политика, следва да е запознат 
с изброените по-горе фактори от самото начало на целия процес и да адаптира начините 
на предоставяне на помощ (стратегията за подкрепа) съобразно тези характеристики. 
Например подкрепата, предоставяна под формата на съвети, обикновено е подходяща за 
партньорски организации с по-развита йерархична структура и повече опит в областта на 
разработването на политики, а работата като фасилитатор предполага повече гъвкавост и 
откритост на организацията. 

 Структурни и неструктурни изисквания 

В следната таблица са илюстрирани отношенията между съветника/ консултанта/ 
фасилитатора по ВПЗД и партньорската организация чрез изброяване на структурните 
(правни, писмени, задължителни, формални) и неструктурните (неформални, основани 
на поведението и нагласите) потребности, свързани с разработването на политиката. 
Независимо от равнището на ангажираност тези изисквания следва да са удовлетворени 
на всички етапи на процедурата по разработване на ВПЗД.

Photo by Katerina Holmes on Pexels
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План за последващи действия, 
наблюдение и оценка

(измерване на изпълнението на целите 
и резултатите от политиката)

План за последващи действия, 
наблюдение и оценка

(измерване на изпълнението на целите 
и резултатите от политиката)

Формално одобрение от ръководството 
на организацията 

 (формално прилагане на политиката; 
подписана, гласувана, приета от 
управителния орган/директора)

Отговорност

(ръководителите носят специална 
отговорност да упражняват надзор 
върху прилагането на политиката)

Всеобхватна политика

(ВПЗД е приложима към целия 
персонал на организацията, 

доброволците, сътрудниците и 
партньорите)

Поемане на отговорност

(организацията взема решения 
и застава зад резултатите / поема 
отговорност за своите действия)

Поемане на отговорност

(организацията взема решения 
и застава зад резултатите / поема 
отговорност за своите действия)

Зачитане на културата на организацията

(сътрудничеството се осъществява, 
без да се изразяват оценки за 

организацията)

Повишаване на осведомеността

(по въпросите, свързани с ВПЗД)

Ангажираност

(с основните принципи и ценности на 
вътрешноорганизационната закрила на 

децата)

Структурни 
изисквания

Неструктурни 
изисквания

Вътрешно-организационен екип / 
Отговорник по ВПЗД

(член (членове) на персонала, 
отговарящи за разработването на 

политиката)

Поверителност
(спазване на правилата за защита на 

данните и поверителност)

Присъствие
(компетентни членове на персонала 
участват във всички срещи, като се 

явяват навреме и подготвени)

Прозрачност и редовна комуникация по 
темата за вътрешноорганизационната 

закрила на децата 

Таблица 3: Структурни и неструктурни изисквания, свързани с разработването (и 
прилагането) на политиката
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Това са минимални изисквания, на които трябва да отговаря процесът на разработване на 
политиката, в рамките на който съветникът/ консултантът /фасилитаторът по ВПЗД може 
да изгради успешни работни отношения с организацията. Наред с изброените по-горе 
изисквания е особено важно:

да се изградят открити и честни работни отношения;

да се установят ефективни способи за комуникация и предоставяне на подкрепа;

да се гарантира, че съветникът/ консултантът/ фасилитаторът по ВПЗД познава в 
достатъчна степен партньорската организация;

да се определят системни и добре структурирани работни методи. 

За да бъдат изпълнени тези изисквания, съветникът/ консултантът /фасилитаторът по 
ВПЗД трябва да създаде гарантираща подкрепа среда за учене, която дава възможност 
на всички лица в организацията да споделят помежду си знания и опит с цел взаимно 
учене и този обмен се признава и насърчава. Консултантът / фасилитаторът по ВПЗД 
следва да разяснява основните ценности на ВПЗД, но същевременно следва да избягва/
да се въздържа от обвинения/критики и да подчертава, че всеки може да допусне грешки. 
Дейността по разработване на политиката може да се осъществява успешно само 
посредством активно насърчаване на творчески подход, генериране на идеи и иновации 
в рамките на партньорската организация.
 
И накрая, последното изискване, което трябва да споменем, е времето. Съгласно 
поговорката Рим не е построен за един ден, което означава, че създаването на един 
стабилен и успешен инструмент изисква време. Разработването на ВПЗД се осъществява 
в рамките на дългосрочно сътрудничество между организацията и специалиста, който 
подпомага този процес. Въз основа на практическия опит може да се каже, че такова 
сътрудничество отнема между 6 и 12 месеца от етапа на подготовка до последното занятие 
за обучение (подкрепата във формат предоставяне на съвети може да бъде предоставяна 
в рамките на значително по-кратък срок). Когато подкрепата се предоставя под формата 
на консултантски или фасилитаторски услуги, сътрудничеството може да не приключи с 
окончателното изготвяне на ВПЗД. Специалистът, който оказва подкрепата, обикновено 
проследява прилагането на политиката и предоставя на организацията услуги по 
наставничество, ако е необходимо.

Разработването на ВПЗД е процес, изискващ задълбочена работа, поради което правилното 
му изпълнение отнема време.

Как да адаптираме вътрешноорганизационната политика за 
закрила на децата 

„Нито една политика не може да осигури пълна 
защита на децата, но спазването на правилата 
за вътрешноорганизационна закрила намалява 
до минимум рисковете да им бъде причинена 
вреда.“ 

(„Keeping Children Safe“)
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да бъдат описани всички съответни дейности;

да се изясни различният характер и интензивност на контактите с деца, които 
осъществяват членовете на персонала, доброволците, сътрудниците или партньорите 
(пряк, личен или непряк контакт; дейности за застъпничество, комуникация, набиране 
на средства и т.н.);

да се опишат прилаганите към момента политики и процедури за 
вътрешноорганизационна закрила на децата (включително неформалните политики);

да се определят рисковете, свързани със съответните дейности, и по какъв начин 
организацията може да ги ограничи,

да се определи най-ефективният начин за подаване на сигнали за инциденти, 
свързани с вътрешноорганизационната закрила на децата;

да се определят ключовите членове на персонала и други заинтересовани страни в 
рамките на организацията и такива, които осъществяват контакти с нея, които трябва 
да вземат участие в разработването и прилагането на вътрешноорганизационната 
политика за закрила на децата и да носят отговорност за тази политика.

Вътрешноорганизационната политика за закрила на децата следва да бъде структурирана 
съгласно конкретните нужди на организацията. Политиката (принципите, процедурите), 
приета от партньорската организация, трябва да бъде адаптирана спрямо нейните нужди, 
а не да бъде заимствана в готов вид от някакъв наръчник или от типова политика. 
В повечето случаи съветникът / консултантът / фасилитаторът по ВПЗД използва образец 
като отправна точка или изброява основните елементи на вътрешноорганизационната 
политика за закрила на децата, от които съставя структурирана рамка. Няма обаче готови 
универсални политики, приложими във всякакви ситуации. 

Адаптирането на вътрешноорганизационната политика за закрила на децата предполага 
1) пълноценна подготовка, 2) определяне на ясните и конкретни потребности на 
организацията, 3) изготвяне на реалистична политика, 4) обучение на всички служители 
за прилагане на политиките и процедурите чрез използване на относими описания на 
случаи и практически ситуации, 5) преглед на прилагането на политиката и внасяне на 
корекции при необходимост.

Както е видно от горните точки, адаптирането на политиката е процес, осъществяването на 
който предполага отделяне на постоянно внимание и разбиране на конкретните условия, 
в които работи партньорската организация.

Също така, адаптирането е свързано с дейност по оценка. ВПЗД трябва да е съобразена с 
мащаба и вътрешната структура на партньорската организация. Тъй като ВПЗД се основава 
на цялостен подход, е важно също така да се направи оценка на работното натоварване, 
отговорностите, процедурите и съществуващите политики, възложени на съответния 
отдел в организацията (или отговорния член на персонала), както е посочено в предишната 
глава. 

Разработването на ВПЗД при отчитане на потребностите и характеристиките на 
организацията предполага също така да се определи най-ефективният начин за 
прилагане на политиката. Съществуват различни подходи, от поетапно до цялостно 
въвеждане, както е описано в последната глава от настоящия сборник.

За да бъде реализирана целта за добре адаптирана вътрешноорганизационна политика 
за закрила на децата, съветникът / консултантът / фасилитаторът по ВПЗД следва да 
събере информация относно работата на терен и други дейности на партньорската 
организация, свързани с деца. Както специалистът, предоставящ подкрепа, така и 
партньорската организация следва да са наясно какво въздействие оказва работата на 
организацията върху децата и какви са свързаните с това рискове. 

За да бъде определено това въздействие, е необходимо:
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 Вътрешноорганизационната политика за закрила на децата трябва да бъде интегрирана 
в съществуващите процеси и системи (стратегия за оценка и ограничаване на рисковете, 
стратегическо планиране, изготвяне на бюджета, набиране на персонал, управление на 
трудовото изпълнение, споразумения за партньорство). Интегрирането предполага също 
така да се променят или адаптират други процедури и политики, за да бъдат приведени в 
съответствие с ВПЗД. 

 Съответствие с нормативната уредба

Разбира се, съветникът/ консултантът/ фасилитаторът по ВПЗД следва да се увери, че 
предложената вътрешноорганизационна политика за закрила на децата не противоречи 
на никакви нормативни и регулаторни изисквания. За тази цел трябва да бъде събрана 
цялата относима информация за следните аспекти, като това е част (подготвителен етап) от 
процеса на разработване на политиката:

националната система за закрила на детето;

наказателното законодателство във връзка с безопасността онлайн, малтретирането 
на деца и други форми на междуличностни насилствени действия (правен термин, 
отнасящ се до различни форми на насилие);

гражданското законодателство в сферата на родителските права и защитата на 
неприкосновеността на личния живот на децата;

правилата за обезщетяване в случаи, когато е причинена вреда на дете;

Общия регламент относно защитата на данните (ОРЗД) и друго законодателство за 
защита на данните и информацията;

системите за подаване на сигнали за случаи на неглижиране и злоупотреба с деца;
процедурите и подходите за междусекторно сътрудничество, звената за контакт в 
законоустановената система за закрила на детето;

отговорностите на организациите, работещи с деца (отговорности на юридическите 
представители на организациите);

институционалните задължения, свързани с ВПЗД.

Вътрешноорганизационната политика за закрила на децата отразява правата на децата 
на закрила от всички форми на малтретиране, посегателства, насилие, злоупотреба и 
експлоатация, описани в Конвенцията на ООН за закрила на детето. 

Препоръчително е консултантите / фасилитаторите по ВПЗД да са запознати с актуалните 
Заключителни наблюдения за страната, където е седалището или мястото на дейност 
на организацията. В този документ Комитетът по правата на детето изтъква най-важните 
проблеми във връзка с правата и закрилата на детето. 30

Наред с горното ВПЗД трябва да е съгласувана със законоустановената система за закрила 
на детето, като се отделя специално внимание на подаването на сигнали за случаи на 
злоупотреба с деца. Разписването на процедурата за подаване на сигнали е един от най-
важните елементи от процеса на разработване на политиката. Тази процедура трябва да 
обхваща подаването на сигнали от деца и членове на общностите, както и от членове на 
персонала, доброволци, сътрудници и партньори на организацията. Нагласата за подаване 
на сигнали е тясно свързана с културата на организацията, както и с основните ценности 
като прозрачност, ангажираност и социална отговорност.

30 При трансгранично предоставяне на консултантски или фасилитаторски услуги е необходимо да бъдат изяснени 
и следните въпроси във връзка с правосъдната система и правната уредба: Организацията работи ли на места с 
повишена честота на случаите на злоупотреба с деца?, Организацията работи ли на места, където законодателството 
и компетентните органи не обезпечават ефективно реагиране при случаи на злоупотреба с деца?
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a.
кутии за оплаквания (монтирани на 
места, където децата ще се чувстват 
комфортно да ги използват);

c.
специално определени 
представители по безопасност и 
благосъстояние на децата (доверени 
възрастни);

b.
горещи телефонни линии, чатове 
за помощ, електронни адреси за 
подаване на сигнали;

d.
подаване на сигнали от връстници 
(с посредничеството на подходящо 
обучени като съветници връстници 
(peer advisers), работещи в екип 
с отговорника по безопасност на 
децата в организацията). 

Правилата и разпоредбите относно подаването на сигнали са тясно свързани с 
отговорностите на партньорската организация за управление на случаи. Политиката 
трябва да съдържа изрични отговори на въпросите „какво е насилие?“, „в кои случаи, 
свързани с насилие, партньорската организация има отговорност да реагира?“, както и 
„какви са подходящите действия за реакция?“.

Задължението за превенция на насилието е общо и има приоритет пред други съображения, 
което предполага да се полага постоянна грижа и внимание за недопускане на всякакви 
ситуации, потенциално свързани със злоупотреба, насилие или неглижиране, създадени 
от членове на персонала или партньори на партньорската организация. Клаузите относно 
превенцията са съществена част от ВПЗД. Но извън общата отговорност за осъществяване 
на превенция партньорската организация има и задължения да реагира по подходящ 
начин в случай, че въпреки всичко бъде извършено насилие. Това е друг основен елемент 
от ВПЗД. Мерките за реагиране започват с ефективни правила за подаване на сигнали 
(кой?, как?, какво?, кога?, пред кого?) и се основават на разпознаването и прилагането на 
компетентностите. 

В общия случай партньорската организация трябва да определи своята отговорност по 
отношение на вътрешните случаи. Ако насилствените действия са извършени в рамките 
на организацията или на изпълнявани от нея дейности, случаят е вътрешен. Това е така и 
когато извършителят е свързан с партньорската организация (в качеството му на партньор, 
член на персонала, доброволец, служител, външен изпълнител, член на управителен 
орган и т.н.). По отношение на вътрешни за организацията случаи изричната процедура 
за подаване на сигнали и предприемане на мерки в отговор на тези сигнали трябва да 
съответства на правилата, определени във ВПЗД. По-долу са описани обичайните мерки 
за реагиране във вътрешни случаи по реда на тяхното предприемане: 

Подаването на сигнали за случаи на злоупотреба с деца пред местни или национални 
органи може да не е лесна задача, когато сигналите не са подготвени по подходящ начин. 
Навсякъде обаче има организации с дейност на национално и местно равнище, които могат 
да предоставят съвети във връзка с подаването на сигнали за случаи, като тези организации 
могат да бъдат идентифицирани чрез установяване на активните организации по места.

Механизмите за подаване на сигнали включват:
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писмен сигнал, попълнен от бенефициент, дете, членове на семейство, членове на 
персонала и др. (всяко лице, което е станало свидетел или е получило информация за 
насилствените действия);

отговорникът по ВПЗД регистрира сигнала и определя приложимата вътрешна 
процедура съобразно тежестта на насилствените действия (организиране на 
изслушване, уведомяване на отговорния екип, разследване на случая, подаване на 
сигнал пред компетентните държавни органи, подаване на доклад до управителния 
орган/ръководителя на партньорската организация и др.);

отговорникът по ВПЗД регистрира сигнала и определя приложимата вътрешна 
процедура съобразно тежестта на насилствените действия (организиране на 
изслушване, уведомяване на отговорния екип, разследване на случая, подаване на 
сигнал пред компетентните държавни органи, подаване на доклад до управителния 
орган/ръководителя на партньорската организация и др.);

действия в подкрепа на жертвите;

уведомяване на вътрешния кръг на партньорската организация за случилото се; при 
необходимост, уведомяване на обществеността за случая.

Възможни са случаи, в които отговорникът по ВПЗД или друг член на персонала на 
партньорската организация получава информация за насилствени действия, извършени 
в общността или в семейството на дете, което е бенефициент на организацията. В такива 
случаи няма пряка връзка между насилието и партньорската организация, но принципът 
за нулева толерантност към насилието над деца обвързва организацията да предприеме 
съответни действия. В съответствие с принципа за най-добрия интерес на детето тези 
действия може да се изразяват в подаване на сигнал за случая пред държавните органи за 
закрила на детето, организиране на среща с други компетентни специалисти за обсъждане 
на ситуацията или предоставяне на специализирани услуги на детето и/или неговото 
семейство.
Конкретните правила за управление на случаи може да варират в зависимост на 
характеристиките на партньорската организация, но е необходимо да бъде предвидена 
затворена верига от процедурни действия, която започва с подаването на сигнал и 
завършва с разговор с лицето, подало сигнала.

Процедурата за управление на случаи е структурирана по ефективен начин, когато: 

е предвиден повече от един начин за подаване на сигнал, включително възможност 
за анонимни сигнали;

децата могат да подават сигнали пряко;

отговорникът по ВПЗД, който носи основната отговорност за разглеждането на 
сигналите, е компетентен, обучен и може да действа независимо (без да е подложен 
на натиск от управителния орган или ръководството на организацията);

отговорникът по ВПЗД работи в екип;
вътрешноорганизационната политика за закрила на децата съдържа ясни правила 
относно това в какви случаи е необходимо да се подаде сигнал до компетентните 
органи;

осигурена е прозрачността на процедурата (разбор с лицето, което е подало сигнала, 
информиране на управителния орган и/или общността);

качеството на управлението на случаи е предмет на редовно наблюдение и оценка.
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Управлението на случаи не е проста задача, дори когато са изпълнени изброените по-горе 
изисквания. В случаи, когато са отправени сериозни твърдения (например за сексуална 
злоупотреба или тормоз), както и в ситуации, когато има основания да бъде заподозряно 
ръководството или директорът на партньорската организация, отговорникът по ВПЗД 
може да се окаже в много сложна ситуация. На първо място съветниците / консултантите 
/ фасилитаторите по ВПЗД следва да работят за повишаване на осведомеността за тези 
потенциални предизвикателства, тъй като добрата подготовка (за предотвратяване на 
проблема) е най-добрият начин за разрешаването на подобни ситуации.
 
Наличието на ефективна вътрешна структура и механизъм за управление на случаи 
гарантира, че твърденията ще бъдат разследвани, дори ако са отправени срещу лица на най-
високото ниво в организационната йерархия. Назначаването на компетентен отговорник 
по ВПЗД или организирането на неговото подходящо обучение и осигуряването на 
неговата независимост е основополагащ принцип на успешната ВПЗД, като наред с това 
процедурата за подаване на сигнали следва да съответства на нормативните изисквания. 
Прозрачността, отчетността редовното наблюдение и оценка са ключовите понятия във 
връзка с разработването на вътрешноорганизационна политика за закрила на децата.
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 Процедура по разработване на политиката

1. Подготовка: скрининг и сключване на договори
В контекста на разработването на политики дейността по скрининг е процес, в рамките на 
който съветниците и консултантите по ВПЗД проверяват следната информация: 

  дали организацията е редовно учредена;

 дали лицето за контакт има правомощия да представлява организацията и дали е  
 оправомощено да открие процедура по разработване на политика.

Целта на дейността по скрининг, изпълнявана от фасилитатор по ВПЗД, е да се подбере 
подходящото лице, което да изпълни поставената задача. В рамките на скрининга 
фасилитаторът по ВПЗД събира цялата относима и налична информация за организацията 
(големина, структура, дейности), проверява публични източници на информация и 
разследва необходимостта от организацията и нейната мотивация.

 Проверяват се уебсайтове, платформи в социалните медии, създадени в съответствие 
 със законови изисквания бази данни;

 присъствено/онлайн интервю с компетентните членове на персонала;

 ангажираност/конкретна мотивация от страна на организацията.

Методите за обстоен скрининг включват провеждане на присъствено/онлайн интервю с 
членове на персонала, преглед на налични онлайн източници на информация (уебсайт, 
платформи в социални медии и др.), онлайн/присъствена среща с ръководството на 
организацията, проверка на препоръки. Ако фасилитаторът по ВПЗД има повод да 
се съмнява в успеха на сътрудничеството между него и партньорската организация, 
настоятелно се препоръчва той да се оттегли и да посочи друг фасилитатор. В случай, че 
фасилитаторът или консултантът по ВПЗД констатира липса на действителна ангажираност 
от страна на организацията, той/тя може да работи за повишаване на равнището на 
ангажираност, прилагайки тактиките и стратегиите, описани в предходната глава. 

Пример
През първото десетилетие на века НПО се нуждае от разработена вътрешноорганизационна 
политика за закрила на децата, за да може да кандидатства за безвъзмездни средства от 
ЕС. Организацията се свързва със съветник и обяснява, че се нуждае от готова политика 
за ВПЗД в срок до 3 месеца. Тя изглежда действително ангажирана да разработи 
ефективна политика (а не само да разполага формално с документа, за да отговори на 
административните изисквания). Организацията определя ведомствен екип в състав от 
трима членове на персонала в допълнение към отговорника по ВПЗД, която функция се 
изпълнява от директора за дейностите по застъпничество на НПО. Ведомственият екип 
на организацията работи в тясно сътрудничество със съветника по ВПЗД по 15—20 часа 
седмично по този проект. Поради съкратените срокове други членове на персонала започват 
да възприемат проекта за изготвяне на вътрешноорганизационна политика за закрила 
на децата като обременяващ. Членовете на ведомствения екип страдат от извънредното 
работно натоварване и постоянното чувство, че няма достатъчно време, за да се навлезе 
дълбоко в детайлите и да се разработи една наистина действена вътрешноорганизационна 
политика за закрила на децата. Крайният резултат е, че прилагането на политиката остава 
повърхностно.

Фасилитаторът или консултантът по ВПЗД трябва да държи сметка за обстоятелството, 
че наличието на ангажираност е неструктурно изискване на организацията. Несъмнено 
специалистът, предоставящ подкрепа, не носи цялостната отговорност за мотивацията на 
организацията. 
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Сключване на договор 
Независимо от това кой предприема първата стъпка (съветникът / консултантът / 
фасилитаторът по ВПЗД или организацията), сключването на договор, уреждащ детайлите 
във връзка с процеса на разработване на политиката, във всички случаи е отговорност на 
лицето което предоставя подкрепа. По правило сключването на договора се предхожда от 
някои подготвителни действия, като например провеждане на срещи с ръководителите на 
организацията и членовете на нейния персонал или изпращане на информация в обем от 
една страница (листовка) относно ВПЗД.

Договорът трябва да бъде достатъчно детайлизиран, така че отговорните служители на 
организацията, които ще вземат решенията, да могат да планират сроковете и необходимите 
човешки и финансови ресурси за изпълнението на проекта. Същевременно е важно 
договорът да бъде достатъчно гъвкав, за да може да обхване непредвидени ситуации. В 
повечето случаи лицето, което предоставя подкрепа, трябва да изпълни задачите си в 
строго определен срок и действието на договора изтича с приемането от организацията 
на готовата ВПЗД. В идеалния случай обаче фасилитаторът следва да бъде натоварен да 
извърши проследяване и наблюдение на прилагането на политиката. Препоръчва се 
настоятелно на етапа, когато фасилитаторът предоставя „сертификат“ на организацията 
(като потвърждение), действието на договора да бъде продължено до изтичането на срока 
за наблюдение. 

Подготвителният етап от дейността по разработване на политиката приключва, когато е 

налице: 

 писмен договор, в който са предвидени съответни срокове, посочени са имената на 
 лицата за контакти и са уредени въпросите, свързани с поверителността, плановете 
 за обучение и бюджета;

 подробно и ясно описание на проекта за прилагане на политиката;

 писмен ангажимент от ръководителя на организацията за утвърждаване на 
 вътрешноорганизационната политика за закрила на децата на най-високо равнище в 
 края на проекта.

2. Одитиране/самоодитиране/оценка на риска

Одитирането е структурирана дейност за оценка на партньорската организация и средата, 
в която функционира тя (общността, партньорите, законодателно уредената система 
за закрила на детето и др.), и преглед на структурните/неструктурните изисквания към 
процеса на разработване на политиката. В рамките на тази дейност специалистът, който 
предоставя подкрепа, следва да установи проблемите (предизвикателства, слабости) 
и да изготви план за тяхното преодоляване. По принцип одитирането се извършва от 
консултанта или фасилитатора по ВПЗД в сътрудничество с партньорската организация, 
но в някои случаи партньорските организации извършват самоодитиране или оценка 
на риска. В практиката много рядко съветниците по ВПЗД извършват детайлни одити. 
Обикновено те само проверяват резултатите от оценката на риска. 

Всяка писмена политика следва да се основава на обективни данни. Основният източник 
на данни е оценката на риска, която дава възможност на партньорската организация да 
определи потенциалните и текущите рискови фактори, свързани с нейната дейност, и да 
разработи стратегии за тяхното ограничаване. Процесът на оценка на риска за целите 
на ВПЗД включва седем етапа: 1) установяване на контекста и обхвата на дейността на 
организацията и на нейната структура, 2) определяне на потенциалното въздействие 
на организацията върху децата или нейните контакти с деца, 3) определяне и анализ на 
потенциалните рискове, свързани с това въздействие или контакт, 4) оценка на рисковете 
по отношение на вероятността за тяхното реализиране и тежестта на въздействието върху 
децата, 5) осъществяване на стратегии за ограничаване или предотвратяване на рисковете, 
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6) преглед и актуализиране на рисковете и превантивните мерки, 7) предоставяне на 
информация и консултиране. 

Организацията ECPAT предоставя на разположение набори от специализирани 
инструменти за оценка на риска. Организациите „Keeping Children Safe“ и „Terre des hommes“ 
също са разработили стандартизирана структура за оценка на риска (вж. приложението).

Дейността по описание или одитиране на съществуващите политики и процедури, с 
цел да се определи какви допълнителни мерки са необходими за предотвратяване на 
вредно въздействие върху деца и как да се реагира при изразена оправдана загриженост, 
също е ключов компонент. Одитирането може да бъде изпълнено от консултанта или 
фасилитатора по ВПЗД, но също така са налице инструменти за самоодитиране. Най-
известен е инструментът, разработен от „Keeping Children Safe“ (вж. приложението).

Съществуват няколко начина за извършване на ефективен одит или оценка на риска, в 
зависимост от характеристиките и културата на партньорската организация. Консултантите 
или фасилитаторите по ВПЗД рядко съблюдават строго разписани правила; те изграждат 
система, която обслужва по най-добрия начин целта за разработване на ефективна 
вътрешноорганизационна политика за закрила на децата. Съветниците по ВПЗД, от друга 
страна, обикновено използват готови инструменти за оценка на риска.  

Това изглежда просто на теория, но на практика има случаи, в които възниква специфичен 
конфликт между принципите на прозрачност и поверителност. Обикновено става 
дума за ситуация, в която специалистът, който предоставя подкрепа, се нуждае от 
повече информация, отколкото партньорската организация е готова да сподели. С цел 
ограничаване на рисковете, свързани с този проблем, предлагаме следния начин на 
действие: 1) договорът трябва да съдържа изрични разпоредби за поверителност; 2) 
специалистът, който предоставя подкрепа, следва да изслуша внимателно съображенията 
на партньорската организация и не следва да упражнява прекомерен натиск върху 
нея за предоставяне на повече информация (като остава постоянен в исканията си); 3) 
специалистът, който предоставя подкрепа, следва да обясни основанията за осигуряване 
на прозрачност и да разясни в детайли правилата за поверителност; 4) при необходимост 
правилата да се адаптират повторно.  

Настоятелно се препоръчва дейността по одитиране или самоодитиране да се извършва 
с участието на бенефициентите от дейността на партньорската организация. Когато е 
необходимо да бъде осигурено детско участие, консултантите или фасилитаторите по 
ВПЗД следва да се свържат с експерт по детско участие, с който да обсъдят алтернативни 
начини за осигуряване на пълноценно детско участие и да разработят подходящ план за 
това. 

Пример
В края на деветдесетте години на миналия век религиозна организация подкрепя 
изпълняван в общността проект за закрила на децата в регион, където живеят много 
хора от ромски произход. Проектът се ръководи от специалист французин, който живее 
в Лозана и това е първият му професионален ангажимент, включващ работа на терен. 
Представители на ромската общност не са включени нито в ръководството на проекта, нито 
сред изпълнителите на работата на терен. Дори не са проведени консултации с членове 
на общността, преди да започне изпълнението на проекта. Документацията по проекта 
(включително вътрешноорганизационната политика за закрила на децата) е преведена, 
но не е адаптирана.

Проектът е пълен провал.
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Интересни и полезни източници на информация за „културата на изслушване“ са поместени 
на уебсайта на мрежата „Bond“31, портала „ChildHub“32, както и в Ръководството за закрила 
на децата на Съвета на Европа33. 

Етапът на одитиране/самоодитиране/оценка на риска от процеса на разработване на 
политиката е изпълнен, когато е налице: 

 доклад за одита или самостоятелния одит;

 списък на изпълнените структурни/неструктурни изисквания;

 план за детско участие.

3. Разработване на политиката и специални съображения

Една добре разработена вътрешноорганизационна политика за закрила на децата 
очертава ключовите елементи, които трябва да са налице, за да се гарантира безопасността 
на децата, и се изброяват изискванията, чието изпълнение ще помогне на организацията 
да реализира политиката. 

Политиката следва да съдържа примери за добри практики, позволяващи на организацията 
да гарантира, че няма да допусне нейните програми, дейности, персонал и партньори да 
изложат деца на риск, и предвижда подходящи мерки за реакция при възникване на поводи 
за загриженост или инциденти. По този начин вътрешноорганизационната политика 
за закрила на децата предоставя обстойни сравнителни показатели за превенция на 
случаи на причиняване на вреда на деца и има допълващ характер по отношение на други 
стандарти и принципи. 

Организации, които в своята практиката си служат със стандарти/политики, следва да 
използват процеса на разработване на ВПЗД, за да гарантират, че техните инициативи за 
осигуряване на качество и отчетност приобщават децата и съдържат гаранции за тяхната 
безопасност.

Вътрешноорганизационната политика за закрила на децата следва да бъде изготвена по 
такъв начин, че да бъде приложима и достъпна във всякакъв контекст. Може да се окаже 
обаче, че това е по-трудно да се постигне в някои държави и местни условия, отколкото 
в други. С оглед на това организацията следва да обсъди какъв е най-добрият начин 
за прилагане на политиката в местните условия, поведението, което партньорската 
организация изисква от своя персонал и партньори, и по какъв начин тя иска да си изгради 
репутация на организация, гарантираща безопасността на децата.

Що се отнася до отделните политики, разработени в рамките на процедурата за ВПЗД, 
една от най-важните от тях е кодексът за поведение. Кодекс за поведение е достъпно 
формулирано и кратко ръководство за това какво е и какво не е приемливо поведение 
или практика за служителите и сътрудниците на организацията. В документа следва да е 
определено и приемливото и неприемливото поведение по отношение на децата. Всички 
служители и сътрудници, включително доброволците, следва да декларират, че приемат 
кодекса за поведение, когато сключват трудово правоотношение или и/или започват 
изпълнението на своя ангажимент. Това е ключов елемент от вътрешноорганизационната 
политика за закрила на децата и, когато се прилага правилно, той следва да намали или 
ограничи риска от извършване на злоупотреба с деца. 

31 https://www.bond.org.uk/news/2019/03/facilitating-meaningful-child-participation-in-safeguarding 
 Проверено за последен път на 5 февруари 2021 г.
32  https://childhub.org/en/legal-information/child-participation-guideline 
 Проверено за последен път на 5 февруари 2021 г.
33  https://rm.coe.int/child-safeguarding-policy-children-s-rights-division-22-may-2018-as-up/16808c8b91 
 Проверено за последен път на 5 февруари 2021 г.
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Наред с другото в кодекса следва да са предвидени действия, които организацията ще 
предприеме, в случай на нарушение или неправилно изпълнение на клаузите на кодекса. 
Членовете на персонала на организации, които имат ВПЗД и кодекс за поведение, 
трябва да съблюдават този кодекс както на работното си място, така и извън него. Това 
предполага те да следват подходящо поведение, а също така да съобщават, когато имат 
поводи за загриженост за безопасността на дете, както в контекста на трудовите си 
задължения, така и извън него. Често изпълнението на тези задължения се възприема като 
предизвикателство за членовете на персонала, но е важно да се разбира, че организацията 
създава среда, която допринася за обезпечаване на безопасността на всички деца.

„В случаите, когато служители и доброволци 
изразяват загриженост във връзка с други 
служители, доброволци или партньори, дори 
тази загриженост да не е обоснована, не се 
налагат санкции на лицето, което е изразило 
загриженост или е подало сигнал, при условие, 
че не е установено недобросъвестно намерение. 
Политиката за подаване на сигнали за нередности 
гарантира, че за автора на сигнала няма да има 
последици, и се прилага във връзка с подаването 
на сигнали, свързани със закрилата на детето, или 
изразяването на загриженост относно прилагането 
на вътрешноорганизационната политика за 
закрила на децата.“

„Terre des hommes“

За да намали риска от причиняване на вреда на деца от членове на персонала, 
доброволци или сътрудници, организацията трябва декларира ясно посредством своя 
кодекс за поведение, процедури за набиране на човешки ресурси, обучение и вътрешни 
комуникации, че няма да толерира действия, представляващи злоупотреба с деца. 
Заявяването на политика на нулева толерантност пред служителите, партньорите и 
сътрудниците, но също така и пред членове на общността, е полезно за репутацията на 
организацията. Наред с това такава политика носи ползи и на нивото на човешките 
ресурси: за обучението на членовете на персонала и ангажираността им с ценностите на 
организацията. Посредством прилагането на ВПЗД обучените служители научават какво 
поведение към децата се очаква от тях и какво трябва да направят, в случай че е налице 
загриженост за безопасността на дете.

Наред с дейностите за обучение и повишаване на осведомеността за ВПЗД в общ 
план партньорската организация следва да определи отговорник по ВПЗД (подходящ 
оправомощен член на персонала), който да приема и разглежда всички сигнали за 
загриженост, както и да провежда съответните проверки или разследвания. Отговорникът 
по ВПЗД е натоварен със задачата да обезпечи интегрирането на мерките на ВПЗД във 
всички звена на организацията. Тази роля следва да отразява характера и структурата 
на организацията, а съответният служител следва да е достатъчно високопоставен в 
йерархията на организацията и да разполага с достатъчно подкрепа и ресурси, за да може 
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Роли и отговорности на отговорника по ВПЗД:

Да подпомага дейностите в страната във връзка с текущото прилагане на 
вътрешноорганизационната политика за закрила на децата — с техническата 
помощ на регионалния съветник по закрила на детето и съветника по управление 

на рисковете с място на работа в Лозана.

Конкретните задължения на отговорника по ВПЗД включват:

да изпълнява 
функциите на основно 
лице за контакт по 
отношение на ВПЗД;

да установи контакти 
с местни органи 
от сферите на 
закрилата на детето, 
здравеопазването и 
правоприлагането, 
за да разполага 
с необходимата 
информация в случай 
на възникване на 
инцидент и/или при 
нужда от външна 
консултация;

да гарантира, 
че персоналът и 
партньорите са 
запознати с ВПЗД и 
техните отговорности 
съгласно тази 
политика (например 
като предоставя 
обучение и насоки);

да направи необходимото децата, семействата и 
общностите, с които работи „Terre des hommes“, да са 
запознати с вътрешноорганизационната политика 
за закрила на децата и с нашия ангажимент по 
отношение на правата на детето, както и тази политика 
да бъде достъпна за интересуващите се;

да съветва и 
подпомага членовете 
на персонала и 
партньорите във 
връзка с прилагането 
на ВПЗД, включително 
извършването на 
оценки на риска;

да я изпълнява. На всяко съответно ниво или във всеки обект, където е необходимо, следва 
да има определено лице или лица, към които хората могат да се обръщат по въпроси, 
свързани с безопасността на децата. Добра практика е тези лица да бъдат определени на 
възможно най-ранен етап от процеса на разработване на политиката, с цел всеки да знае 
как може да се свърже с тях. 

В по-големите организации следва да бъде създадена специална структура, която да посочи 
определените за целта лица в различните региони и в рамките на всички изпълнявани 
дейности. Организациите преценяват въз основа на своите потребности дали тази роля 
да бъде възложена като допълнително задължение на някой от членовете на персонала, 
или за нейното изпълнение да бъде създадена специална длъжност. Определеното лице 
обаче обикновено не следва да е ръководител на звено или да е натоварено цялата 
отговорността да управлява вътрешноорганизационната политика за закрила на децата. 
Винаги е по-добре да има и други линии на отчетност и отговорни лица, с цел да има 
алтернативни възможности за подаване на сигнали. Ролята следва да се изпълнява 
съвместно или да се подпомага от няколко членове на персонала, а също така следва да е 
предвидена възможност за заместване при отсъствие от работа.

По-долу е поместена заимствана от ВПЗД на организацията „Terre des hommes“ илюстрация 
на ролите и отговорностите на отговорника по ВПЗД:
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да изпълнява 
функцията на първа 
точка за контакт 
при съмнения за 
инциденти, свързани 
със закрилата на 
детето, и да препраща 
получените сигнали до 
старшия ръководител/
регионалния съветник 
по закрила на детето, 
според случая;

да води прецизна 
документация за 
всички инциденти;

да гарантира, че името 
и данните за контакт 
за отговорника по 
ВПЗД са достъпни, 
така че хората да знаят 
пред кого могат да 
изразят загриженост 
или къде да потърсят 
съвет;

да подпомага прилагането и наблюдението на вътрешноорганизационната 
политика за закрила на децата, като изготвя годишен доклад за напредъка, който 
да предоставя на съветника по управление на рисковете в Лозана (при поискване), 
придружен с план за допълнителни действия, които са необходими във връзка 
с прилагането на вътрешноорганизационната политика за закрила на децата на 
местно ниво.

В повечето случаи разработването на вътрешноорганизационна политика за закрила 
на децата протича успешно, но всеки може да допусна грешка, като това важи и за 
съветниците, консултантите и фасилитаторите по вътрешноорганизационната политика 
за закрила на децата. Целта на настоящия сборник е да съдейства чрез повишаване на 
осведомеността за предотвратяване на някои от най-често възникващите грешки. Наред 
с това ефективното изпълнение на дейностите по скрининг, сключване на договори и 
одитиране също има значение за превенцията. Все пак съществуват някои потенциални 
грешки и пропуски, свързани с оптимистичните очаквания на съветника / консултанта / 
фасилитатора по ВПЗД, илюстрирани със следните примери:

Специалистът, който предоставя подкрепа, влага повече усилия за 
разработването на вътрешноорганизационната политика за закрила на децата 
от партньорската организация. При все че работата на фасилитатора е „само“ да 
насърчава персонала и да подпомага изпълнението на процедурата (със знания, 
информация и понякога с увереност). 

Специалистът, който предоставя подкрепа, следва стриктно формуляр/образец 
за ВПЗД, без да се съобразява с действителните потребности на организацията. 
Гъвкавостта, готовността за приемане на нови решения и проследяването на 
променящите се насоки при необходимост са основни умения на съветника / 
консултанта / фасилитатора по ВПЗД. 

Подпомагането на процеса на разработване на ВПЗД често изисква смелост. 
Извършването на оценка на риска не е лесно, тъй като предполага да бъдат 
изтъкнати проблемите, предизвикателствата и слабостите. Специалистът, който 
предоставя подкрепа, трябва да има готовност да каже на висок глас това, което 
трябва да бъде казано, и да стимулира членовете на персонала да излязат извън 
комфортната си рутина. 

1

2

3
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Съветникът/ консултантът/ фасилитаторът по ВПЗД подпомага процеса на разработване 
на политика не само със своите знания и информация, но също така и със своите умения 
и нагласи. Вътрешноорганизационната политика за закрила на децата е насочена 
срещу насилието, следователно в рамките на процеса е допустимо да се използват само 
ненасилствени начини на комуникация и мирни способи за разрешаване на конфликти. 
Макар че основната задача на специалистите е да съдействат в общ план за разработването 
на ВПЗД, също така е важно по какъв начин работят те. Специалистът трябва да предоставя 
както положителни, така и отрицателни отзиви на партньорската организация в дух на 
сътрудничество, като демонстрира съпричастност и отчитане на нуждите и интересите на 
персонала. Освен това съветникът и фасилитаторът по ВПЗД следва повече да изслушват, 
отколкото да говорят. 

Специални съображения: Способи за осигуряване на пълноценно детско участие в 
процеса на разработване на политика
Настоятелно се препоръчва децата да бъдат включени в процеса на разработване на 
мерките за тяхната закрила въз основа на конкретен план, разработен в рамките на 
процедурата по одитиране. Основен принцип е, че процесите за осигуряване на детско 
участие трябва да съответстват на етичните принципи, определени в Общ коментар № 
12 (2009 г.). Тъй като осигуряването на детско участие изисква специални знания и опит, 
консултантите и фасилитаторите по ВПЗД обикновено привличат квалифицирани 
експерти в тази област, за да гарантират пълноценно детско участие в целия процес. 
Основните принципи във връзка с този аспект са, както следва:

Разглеждането на процедурата по разработване на политиката или на резултата 
от нея като собствен продукт е типична грешка. Провеждането на процедурата 
е изцяло заслуга на партньорската организация и съветникът / консултантът / 
фасилитаторът по ВПЗД е свършил добре работата си, когато организацията 
декларира, че „лицето, което подпомагаше процеса, е добър професионалист, но 
в действителност ние свършихме сами най-важната част от работата.“ 

И не на последно място, често срещана грешка в рамките на процеса на 
разработване на политиката е консултантът или фасилитаторът по ВПЗД да 
съсредоточи усилията си само върху политиката. Работата в екип предполага 
да се влияе върху хората, с цел те да разберат процесите и да предприемат 
действия за осъществяване на промени. Изготвянето на документ за 
вътрешноорганизационната политика за закрила на децата не е единственият 
полезен резултат от тази дейност.

трябва да се гарантира прозрачност на вземането на решения, с цел децата да могат да 
участват възможно най-пълноценно съобразно своите възможности. Инициативите, 
издигнати от деца, следва да се разглеждат приоритетно;

децата доброволци следва да имат възможност да изразяват свободно мнението си 
при всякакви обстоятелства. Мнението на децата трябва да се зачита;

трябва да се предприемат всички необходими действия за създаване и поддържане 
на безопасна и комфортна среда за децата;

участието на децата не може да е за сметка на нарушаване на техните права на 
образование, отдих и свободно време.

Специални съображения: Извънредни ситуации
2020 г. ни научи да бъдем подготвени за извънредни ситуации. Когато една страна бъде 
сполетяна от бедствие, нейната инфраструктура може да бъде тежко засегната, а услугите, 
които се използват обичайно за реагиране в случаи на загриженост за безопасността 
на деца, може да не функционират. Поради това е изключително важно организациите 
да извършват дейности по „картографиране“, с цел да изготвят анализ на рисковете за 
безопасността на децата. 
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a.
отговорникът и/или 
отговорният екип по 
ВПЗД са определени 
и подготвени 
да изпълняват 
функциите си;

d.
изготвени са предварителни 
и редактирани версии на 
вътрешноорганизационната политика 
за закрила на децата;

e.
публикувана е окончателната версия 
на вътрешноорганизационната 
политика за закрила на децата.

b.
провеждат се 
редовни срещи и 
телефонни разговори 
с отговорника или 
отговорния екип по 
ВПЗД;

c.
изготвени и налични 
са протоколи/доклади 
за срещите, свързани 
с разработването на 
политиката;

4. Прилагане
Една вътрешноорганизационна политика за закрила на децата няма да има никакъв 
ефект, ако не бъде прилагана на практика. Политиката е основата за изпълнението на 
вътрешноорганизационните мерки за закрила на децата — тя излага позицията на 
организацията по отношение на закрилата на децата и действията, които партньорската 
организация планира да предприеме за постигането на тази цел. Необходимо е да бъдат 
разписани и стриктно спазвани недвусмислени процедури и насоки, за да се обезпечи 
своевременно реагиране, в случай че бъде изразена загриженост за безопасността или 
благосъстоянието на дете. 

Също така е важно партньорската организация да осигури ефективното ангажиране 
на ключовите членове на персонала, както и на децата, в процеса на прилагане на 
политиката, а също да им предостави необходимата информация за ефективно адаптиране. 
Например, за да бъде една нова политика ефективна, е необходимо хората, на които е 
възложено прилагането на политиката, да са практически подготвени (и да имат воля) да я 
осъществяват. Съществуват много възможни „правилни“ методи за въвеждане в действие 
на една нова политика и за ефикасното ѝ представяне пред членовете на персонала, 
сътрудниците и партньорите на организацията. Най-добрият начин да се постигне това 
зависи от размера на организацията и нейната култура на изготвяне на политики.

Процесът на „картографиране“ трябва да включва анализ на приложимата регулаторна 
среда (като например нормативните и административни актове, издадени във връзка 
с пандемията от COVID-19), достъпните и подходящи за деца доставчици на услуги, 
(включително здравни, социални и други услуги) и наличната инфраструктура в 
общностите, и определяне на рисковете за безопасността на децата, с които те могат да се 
сблъскат в определена ситуация.

Този процес ще помогне да бъдат идентифицирани поводи за загриженост за безопасността 
на деца, отговорните организации и органи, както и подходящи доставчици на услуги, 
към които децата могат да бъдат насочени при необходимост. В много случаи е полезно 
да се установи контакт с най-важните агенции и отговорни лица, с цел обезпечаване на 
ефективни, координирани и адаптирани към нуждите на децата мерки за реагиране.

Етапът на разработване на политиката е изпълнен, когато:
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Настоятелно се препоръчва фасилитаторите по ВПЗД да ангажират ключовите 
заинтересовани срани (а не само отговорниците по ВПЗД) в процеса на разработване 
на политиката преди етапа на нейното въвеждане в действие. Търсете мнението на 
ръководителите на програми и членовете на персонала, по отношение на които ще се прилага 
вътрешноорганизационната политика за закрила на децата. Обръщайте внимание на това, 
което имат да ви кажат тези хора, и внасяйте подходящите (или необходими) изменения 
в политиката. Независимо от това какъв подход или метод ще избере фасилитаторът по 
ВПЗД, може да е полезно на персонала, доброволците, сътрудниците и партньорите да бъде 
предоставена съответна информация за доводите в подкрепа на приемането на политиката. 
Членовете на персонала, които разбират съдържанието, смисъла и начина на прилагане на 
политиката, е много по-вероятно да се съобразяват с нея.

Образованието и обучението са много ефективни способи за подобряване на 
практическата работа. От определящо значение е всички лица, които са наети на работа 
или работят на друго основание за организацията, да имат достъп до редовно обучение по 
ВПЗД, което е съобразено с тяхната роля и отговорности и започва на етапа на въвеждане/
ориентиране.

Добрата подготовка и добре обмисленият процес на разработване на политика има 
ключово значение за успешното ѝ прилагане. Когато съветникът / консултантът / 
фасилитаторът по ВПЗД има възможност да отдели достатъчно внимание на детайлите 
на всеки от етапите на процедурата, няма да възникнат сериозни проблеми във връзка с 
прилагането на политиката на заключителния етап. Успешното прилагане е резултат от 
предишни действия, а не самостоятелна задача.

Специални съображения:
Как да представите на персонала вътрешноорганизационната политика за закрила 
на децата 
Преди всичко представянето на политиката е част от процеса на прилагане и започва 
с обезпечаването на ангажираността на персонала. Съветниците и консултантите по 
ВПЗД участват рядко в представянето на политиката, докато фасилитаторите по ВПЗД 
обикновено имат важна роля в тази дейност. 

Възможните начини за представяне на вътрешноорганизационната политика за закрила 
на децата включват:

присъствени занятия, водени от подготвения отговорник за политиката (подходящ 
вариант за малки организации), или

в два етапа: 1) формално представяне от ръководителя на организацията и отговорника 
по ВПЗД в рамките на специално събитие и 2) обучение (подходящ вариант за 
организации, работещи с между 15 и 30 служители, доброволци, сътрудници), или

първоначално въвеждане на политиката чрез съобщение по електронната поща, 
последвано от присъствено обучение (подходящ вариант за организации с повече от 
30 членове на персонала), или

предварително уведомяване на персонала за предстоящото въвеждане на политиката 
чрез съобщение, че са планирани някои промени, и след това организиране на 
обучение (подходящ вариант, когато персоналът е имал ограничено участие в процеса 
на разработване на политиката), или

първоначално изложението на политиката се разпространява сред персонала, след 
което се организира групова сесия (сесии) за обобщаване на въпросите, последвана 
от обучение (подходящ вариант за организации с до 30 служители, доброволци и 
сътрудници, 

всеки друг алтернативен подход, отговарящ на потребностите на партньорската 
организация.
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След официалното въвеждане на политиката тя следва да стане достъпна за всички 
служители, доброволци, сътрудници, партньори, бенефициенти, деца, семейства, и 
общността. Публикуването на политиката може да включва поставяне на плакати на публични 
места, осигуряване на печатни екземпляри от политиката за всички, адаптиране на текста 
на политиката съобразно нуждите на бенефициентите на партньорската организация, 
разработване на адаптирани за деца версии на политиката и популяризиране на политиката 
в общността. 

Пример
През 2020 г. унгарска фондация се сблъсква с особено предизвикателство, когато започва 
да прилага своята вътрешноорганизационна политика за закрила на децата. Фондацията 
организира извънучилищни дейности за деца, настанени в приемна грижа. Дейностите 
се провеждат от приблизително сто доброволци и текучеството сред доброволците 
е относително високо (20 % годишно). Поради това фондацията се нуждае специален 
начин за представяне на политиката на новите доброволци. Избраното решение е да 
се разработи онлайн платформа за обучение и електронни материали за учене относно 
вътрешноорганизационната политика за закрила на децата. По този начин новите 
доброволци могат да се запознаят в подробности с политиката непосредствено след 
привличането им, както и да опресняват знанията си винаги, когато е необходимо. 

Специални съображения: Как да разработите адаптирани за деца материали
Въвеждането в действие на политиката следва да е гладко протичащ процес в края на 
успешна процедура по нейното разработване. Разработването на адаптирана за деца 
версия на документа обаче винаги е предизвикателство, което се отнася и до изготвянето 
на разбираемо формулирани кратки версии на вътрешноорганизационната политика за 
закрила на децата, предназначени за обществеността. 

През XXI в. разработването на достъпно формулирани материали в някои случаи означава, 
че е по-добре да се произведе кратък анимационен клип, вместо да се отпечатват плакати 
или листовки. В случаите, когато достигането до децата и други бенефициенти е от 
решаващо значение, винаги е препоръчително да се обърнете към експерт. 

Photo by Marisa Howenstine 
on Unsplash
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Представете си 
едно дете

Можете да си представите например 12-годишно дете, 
което познавате лично. Какво е то? Какво знае по темата? 
Представете си личен разговор с детето. От какво ще се 
интересува то? Какво ще му кажете по обсъжданата тема? 
Как ще я обясните? Винаги, когато продължавате работа по 
вашия документ, в началото си представяйте възможно най-
ясно реално дете.

Говорете с 
деца

Разкажете за вашата работа на тийнейджър от вашето 
семейство или приятелски кръг и научете повече за това 
от какво се интересуват и за какво са загрижени младите 
хора на неговата възраст; упражнявайте се да формулирате 
вашите послания пред целевата аудитория. Ако разполагате 
с капацитет (човешки, финансов, професионален), опитайте 
да включите деца в разработването на материалите на 
всички нива (консултиране или сътрудничество).

Консултирайте 
се с други хора

Ако не сте се срещали дълго време с никого от вашата 
целева група, разговаряйте с други лица, които могат да 
ви помогнат да се приближите към техните преживявания 
или, за предпочитане, да се включат в разработването на 
материалите.

Бъдете 
полезни

Отговаряйте приоритетно на въпросите на децата. Ако 
научите повече за вашата аудитория, това ще ви помогне 
да се поставите на мястото на децата и да дадете реални 
отговори на реалните въпроси. Включете само информация, 
която е наистина необходима и представлява интерес 
за вашата целева аудитория. Бъдете честни със себе си: 
наистина ли е важен номерът на членовете от законите, 
самите закони, точните дати, историческата информация и 
пр.? 

Информирайте 
се за относимите 
проблеми и 
тенденции

Запознайте се със света на тийнейджърите/децата. 
Прегледайте профила в Instagram на някой инфлуенсър, 
прочетете за техните навици по отношение на получаването 
на информация (онлайн и офлайн) и, разбира се, прочетете 
заключенията или препоръките, формулирани в резултат 
от относими научни изследвания, посветени на въпроса от 
какво се нуждаят децата, за да се чувстват по-комфортно по 
време на участието им в дадена процедура. 

Основни принципи на разработването на адаптирани за деца материали:
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Етапът за въвеждане в действие на политиката, е изпълнен, когато са налице: 

  екземпляри от плана за обучение, списъците на участвалите в обучението и оценки 
  на обучението;

  екземпляри от изготвената информация за деца относно процедурите и източниците 
  на  подкрепа (също така налични онлайн);

  споразумения за партньорство и формуляри за споразуменията;

  формуляри за подаване на сигнали;

  формуляр за родителско съгласие; 

  образец за оценката на риска във връзка с дейностите/проектите ;

  кодекс за поведение;

  Насоки за подаване на сигнали за персонала, партньорите, децата и общността.

5. Наблюдение и оценка 

Дейността по наблюдение и оценка е неотделима от прилагането на политиката. 
Извлечените поуки трябва да се докладват пред ключовите заинтересовани партньори 
на организацията и/или пред външните одитори, за да се създаде възможност за внасяне 
на необходими изменения в процедурите или в стандартите за политиката.

Начинът на извършване на оценката зависи от големината, структурата и културата на 
партньорската организация, но процедурата трябва да е свързана с редовни последващи 
действия.

В практиката се използват два основни метода за наблюдение и ВПЗД следва да съдържа 
позоваване и на двата: проактивно наблюдение и реактивно наблюдение. Инструментите 
за извършване на проактивно наблюдение обикновено включват проучвания, 
полуструктурирани интервюта, провеждани от отдел „Човешки ресурси“, и редовни 
обсъждания в екипите, с цел да се гарантира, че ВПЗД функционира. По отношение на 
организациите сътрудничеството и съвместната работа с други организации, които могат 
да подпомогнат дейностите, свързани със закрилата на децата, са ефективен начин за 
проактивно наблюдение. Вътрешноорганизационната закрила на децата се осъществява 
по-лесно съвместно с други организации.

Реактивно наблюдение се извършва, когато организацията не е изпълнила успешно 
вътрешноорганизационната политика за закрила на децата или е допусната грешка от 
нейно звено/служител. Дейността по реактивно наблюдение включва и проучване на 
случаи и оценка на риска. 

В договора, сключен с фасилитатора по ВПЗД, следва да бъде отразена и ролята (ролите), 
които той изпълнява в рамките на дейностите по оценка, както и срока на неговите 
задължения в това отношение.

Пример:
Глобална НПО с персонал, наброяващ повече от триста души, въвежда 
вътрешноорганизационна политика за закрила на децата през 2016 г. Организацията 
и ангажираният от нея фасилитатор имат договореност със срок от три години. В 
подписания между тях договор е предвидено изпълнение на фасилитаторски функции за 
срок от една година, последвани от дейности за наблюдение/оценка за срок от две години. 
Фасилитаторът изпълнява активно функции по наставничество на персонала на НПО по 
проблемите, свързани с ВПЗД, в рамките на срока на действие на договора. Дейността по 
наставничество е част от проактивното наблюдение в този случай
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е налице екземпляр от инструментите за наблюдение (прилагат се инструменти както 
за проактивно, така и за реактивно наблюдение);

честотата на дейностите по наблюдение е определена и утвърдена от ръководителя 
на организацията;

изготвени са доклади за вътрешен одит и/или е сключен договор с експерт за 
извършване на външен одит;

публикувани са резултатите от процедура по сертифициране на дейността по 
наблюдение/оценка (ако е приложимо).

Етапът на оценка и наблюдение от процеса на разработване на политиката е изпълнен, когато
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Фигура 4: Процесът на разработване и въвеждане в действие на 
вътрешноорганизационната политика за закрила на децата от гледната точка на 
съветниците / консултантите / фасилитаторите по ВПЗД

Текущ процес

СКРИНИНГ

Онлайн или присъствени срещи/
преглед на наличните ресурси

Подготовка

ОДИТИРАНЕ

Проучване на организацията 
и/или самоодитиране

Отговорник по ВПЗД

СКЛЮЧВАНЕ 
НА ДОГОВОР

ДЕТСКО УЧАСТИЕ

РАЗРАБОТВАНЕ 
НА ПОЛИТИКАТА

Преговори относно специални
съображения Изготвяне

ВЪВЕЖДАНЕ НА 
ПОЛИТИКАТА

Разработване на 
необходимата документация

КОМУНИКАЦИЯ

Споразумения за партньорство
Адаптирани за деца материали
В общността

ДЕЙНОСТИ ЗА 
ОБУЧЕНИЕ

Присъствено, електронно о
бучение, групово, 

редовно и т.н.

ПРИЛАГАНЕ

Формални решения в 
рамките на организацията

Проактивно и реактивно

ОЦЕНКА

Вътрешна и/или от
 външни одитори

НАБЛЮДЕНИЕ

ПРЕРАЗГЛЕДАНА
 ПОЛИТИКА
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Приложение

Обща информация 
Списък с линкове и уебсайтове, съдържащи добри практики и допълнителна 
информация

Пакет информационни материали, ECPAT, 2020 г. (Read me - Information package)

Вътрешноорганизационна политика за закрила на децата (добър пример)  

CВътрешноорганизационна политика за закрила на децата, „Terre des hommes“, 2015 г.
https://www.tdh.ch/sites/default/files/955ede1a-c959-4e91-914e-5aa7fb944b28_r_pse_d_pol_en_
original_0.pdf 

„Safeguarding children in Emergencies“ (Закрила на децата в извънредни ситуации), 
„Save the Children“, 2012 г., 
 https://resourcecentre.savethechildren.net/node/6822/pdf/6822.pdf 

Въвеждане в действие на вътрешноорганизационна политика за закрила на децата 
(добър пример)

„Child Safeguarding Standards and how to implement them“ (Стандарти за 
вътрешноорганизационна политика за закрила на децата и как да ги прилагаме), KCS, 2014 г.,  
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/standards_child_protection_kcsc_en_1.pdf 

„Understanding Child Safeguarding - a facilitator’s guide“ (Да разбираме ВПЗД — Ръководство 
на фасилитатора), KCS, 2014 г.
https://resourcecentre.savethechildren.net/node/8560/pdf/kcs_understanding_2014.pdf 

Адаптирани за деца материали по темата за ВПЗД (добър пример) 

 „Child Safeguarding in child-friendly language“ (Материали по темата за ВПЗД на достъпен за 
децата език), HA, 2020 г., 
https://hintalovon.hu/wp-content/uploads/2020/10/gyb-iranyelv_gyerek-onkenteseknek_EN.pdf

„Child Safeguarding standards in child-friendly language“ (Материали за стандартите за ВПЗД 
на достъпен за децата език), HA, 2020 г.,
https://hintalovon.hu/wp-content/uploads/2020/10/gyb-iranyelv_alt.-infok_EN.pdf 
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Насоки за доброволци и посетители (добър пример)

…..(основната мисия на организацията в един абзац)

Закрилата на децата е задължение на всеки колега, доброволец, поддръжник, участник, съветник 
и посетител.

Съгласно член 19 от Конвенцията на ООН за правата на детето държавите — страни по 
Конвенцията, предприемат всички необходими законодателни, административни, социални и 
образователни мерки за закрила на детето от всички форми на физическо или умствено насилие, 
посегателство или злоупотреба, липса на грижи или небрежно отношение, малтретиране или 
експлоатация, включително сексуални престъпления. Политиката за закрила на децата (на 
организацията) се основава на този принцип, и следователно всеки доброволец или посетител 
трябва да го приеме. 

Ние бихме искали нашите доброволци и посетители да имат достъп до нашите проекти и да 
подпомагат нашата работа, като същевременно спазват посочените по-долу правила. 

Етични норми относно изготвянето и търговското използване на снимки, звуко- и видеозаписи:

 изготвяне на снимки, звуко- и видеозаписи изключително в контекста на проектите на 
фондацията

 във всички случаи трябва да се иска разрешение преди правеното на снимка или звуко- 
или видеозапис!; 

моля да не поставяте в риск детето, неговото семейство или заобикаляща среда, като 
разпространявате снимката!;

 съобщете (на детето), че правите снимката, видео- или звукозаписа в качеството ви на 
служител на (организацията)!;

 не предоставяйте снимки на голи или неподходящо облечени деца. Такива снимки не 
трябва да се използват никога и при никакви обстоятелства!; 

 зачитането на достойнството на детето е от първостепенно значение и трябва да се отчита, 
когато се взема решение за използване на снимка, звуко- или видеозапис; 

само официално одобрени снимки и видеозаписи могат да се публикуват в платформите 
в социалните медии; 

личните данни на детето (пълно име, адрес или всякаква друга информация, която може 
да се използва за идентифициране на детето) не трябва да са включени в снимката, звуко- 
или видеозаписа. 

 никога няма да извърша действия, които са неуместни или по някакъв начин накърняват 
интересите на детето; 

 никога няма да извърша действия, които накърняват достойнството на детето или имат 
сексуално провокативен характер към него (например прегръдки, целувки);

 заявявам нулева толерантност към всички форми на насилие или малтретиране на деца;

 няма да дискриминирам детето; 

 няма да прекрача професионалните граници; 

 няма да водя детето никъде без съгласието на законния му представител, освен ако това е 
строго необходимо да закрилата на детето;

 няма да бъда под въздействието на алкохол и/или наркотици, когато работя с деца. Няма 
да третирам детето като жертва; 

 няма да прикривам никакви противозаконни факти, за които ми е станало известно.

Доброволецът следва да се въздържа от всякакво поведение, което е в разрез с целите и законните 
интереси (на организацията).

Долуподписаният, декларирам, че:
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Долуподписаният  ........................................................ разбирам и приемам настоящата политика (на 
организацията). Разбирайки добре, че нося наказателна отговорност, с настоящото декларирам, че 
срещу мен не са повдигани обвинения в злоупотреба с деца или сексуален тормоз и не е водено 
разследване по такива случаи. С настоящото декларирам, че не ми е забранено с влязло в сила 
съдебно решение да упражнявам професионална дейност и никога не съм осъждан/осъждана с 
влязло в сила съдебно решение за извършване на престъпление. Декларирам, че предоставената 

(на организацията) информация е вярна.

          Дата, подпис
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Диаграма на оценката на риска (добър пример)

Вашата организация
Вид на работата

Място на изпълнение на дейностите

Рискови области

Потенциални рискове

Персонал Партньори Сътрудници Услуги Информационни 
и комуникационни 

технологии 
(ИКТ)

Генериране 

на приходи

1. Как набирате 

персонал?

2. Извършвате 

ли обстойни 

проверки на 

препоръки и 

проверки за 

съдимост?

3. Какво е 

нивото и видът 

на контактите 

с деца на 

служителите 

във вашата 

организация?

4. Има ли 

високо 

текучество на 

персонала?

5. Персоналът 

включва ли 

временно наети 

служители или 

доброволци?

6. Получават ли 

всички членове 

на персонала 

инструктажи/ 

въвеждащо 

обучение по 

темата за ВПЗД?

1.  Какво 

въздействие 

върху децата 

или контакт с 

тях имат вашите 

партньори?

2. Къде е 

мястото на 

дейност на 

партньорите?

3. Какви 

рискове за 

децата поражда 

тяхната 

организация?

4. Имат ли 

те собствена 

политика 

или работят 

въз основа 

на вашата 

политика?

1. Кои са вашите 

сътрудници и 

какво е нивото 

и видът на 

контактите им с 

деца

(например 

консултанти, 

външни 

изпълнители, 

доставчици на 

услуги)?

2. Под каква 

форма вашата 

организация 

ги ангажира за 

участие?

1.  Какви услуги 

за деца и 

семейства 

предоставя 

вашата 

организация?

2. Как са 

разработени 

тези услуги?

3. Отчетено 

ли е по 

някакъв начин 

положението 

на децата, 

които ползват 

услугите?

4. Отчетени 

ли са 

потребностите 

на различни 

деца - момчета/

момичета?

5. Кой 

предоставя тези 

услуги?

1.  Какви 

изображения и 

информация за 

деца използва 

вашата 

организация?

2. Как се 

съхранява и 

как и на кого се 

предоставя тази 

информация?

3. What ICT does 

your organsiation 

employ, for 

whom?

4. Какви ИКТ 

използва 

вашата 

организация и в 

полза на кого?

5. Как се 

администрира 

използването 

на тези ИКТ? in 

their presonal 

social media?

1.  Как набирате 

средства и 

генерирате 

приходи?

2. Участват 

ли деца под 

някаква 

форма в тези 

дейности?

Определяне/оценка на рисковете
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