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SUPPORTS -National training needs 

assessment report 

ВЪВЕДЕНИЕ 

Настоящият доклад е разработен на базата мониторинг на системата за закрила в 
България, като в своето съдържание включва преглед и на национални изследвания в 
България,  касаещи грижата за децата в институции и прехода към 
Деинституционализация от 2010. Изследванията на базата на количествени и качествени 
резултати показват предприетите мерки на ниво национална политика, позицията на 
правителствени и неправителствени организации, включени в системата за закрила на 
децата и обществените нагласи за процесите на  деиституционализация, като и 
действителни резултати към наши дни.  
 
За целите на настоящия мониторингов доклад беше проведено анкетно проучване сред 

професиноалисти, работещи в 13 институции за настаняване на деца и младежи, които се 

съгласиха да участват в проекта.  Изследването беше направено по методика, създадена 

от CESIS - Centro de Estudos para a Intervenção Social (Centre for Studies for Social 

Intervention), Португалия по Проект: SUPPORTS – „Подпомагане на децата в деликатната 

фаза между юношеството и зрелостта, докато напускат заведенията за алтернативна 

грижа“ и адаптирана за български условия.  

Аналитичния доклад включва и допитване до приемни родители от SOS-Kinderdorf –

България.  Бившите служители на селищата споделиха тяхната гледна точка за 

институционализацията и подготовката на децата за самостоятелен живот.  В изследването бяха 

взети и под внимание споделени професионални позиции на служители от ВУИ „Христо 

Ботев”  в с. Подем.  
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Акцент към изследването е потребността от идентифициране на необходимите 

промени както в нормативен, така и в практически план, които  

1. Да подобрят и облекчат работата на екипите, като се подкрепи ресурса и увеличи 

капацитета, с който разполагат. По този начин би могло да се гарантира ефективно 

функциониране на системата за алтернативи грижи.  

2.   Да се подпомогнат и улеснят юношите  от 14 до 18г. в процеса на подготовка за 

напускане на системата на институционални грижи.  

Получени резултати визуализират  моментната ситуация в Република България по 

отношение на децата в деликатната фаза между юношеството и зрелостта, докато 

напускат заведенията за алтернативна грижа, каква е законовата база, уреждаща тези 

отношения, както и функционирането на системата за защита и капацитета за резидентна 

грижа . 

 

КРАТКО ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРОЕКТА 

SUPPORTS - „Подпомагане на децата в деликатната фаза между юношеството и зрелостта, 

докато напускат заведенията за алтернативна грижа“. Проектът се съфинансира от 

програма Права, Равенство и Гражданство на ЕС и се координира от Фондация „П.У.Л.С.“, 

България. 

SUPPORTS е транснационален проект, който включва партньорство от 3 държави от ЕС- 

България, Португалия и Италия, които се обединяват в посока на създаване на 

всеобхватни грижи за децата, напускащи институции от резидентен тип.  

Проектът има за цел:  

 Да създаде умения у екипи от професионалисти, работещи в системата за защита и 

капацитет за резидентна грижа за холистичен подход към детето като 



 
 
 
 
 
 

 

 

 

Co-funded by 
the European Union 

This publication has been produced with the financial support of the Rights, Equality and 
Citizenship Programme of the European Union. The contents of this publication are the sole 
responsibility of its author and can in no way be taken to reflect the views of the European 
Commission. 
 
Project title: SUPPORTS - Supporting Children in the delicate phase between adolescence and 
adulthood while leaving alternative care facilities     

 

 

предварителна стъпка към разработването и прилагането на устойчиви планове за 

последващи действия; 

 Да се повишат компетенциите и уменията на специалистите, работещи в домове за 

настаняване чрез методика, основана на капацитет за резидентна грижа;  

 Да се създаде инструмент, основан на детски и динамичен мултидисциплинарен 

подход;  

 Да се насърчава участието на децата, настанени в домове, имайки в предвид 

решения за техните реални и бъдещи условия  

 Да насърчава обмена на добри практики във всяка страна и сред европейските 

партньори. 

Заложените дейности по проекта включват цялостна програма по осигуряване на 

обучение за професионалистите, работещи в системата за закрила на детето и институции 

за резидентна грижа във всяка страна.  

В рамките на проекта ще се проведат и семинари с деца, напускащи грижата. Във 

всички фази на проекта мнението на децата е от изключително значение и тяхното 

участие е гарантирано чрез Консултативна група от деца и младежи, които се включат 

директно в различните фази на проекта. 

За да се гарантира устойчивостта на проекта, се провеждат обучения за 

обучители, който ще оказва подкрепа на професионалистите, работещи в институциите за 

настаняване, пряко включени в проекта и ще се направи възможно възпроизвеждането на 

опита в други институции след неговото приключване.  

В съответствие с това проектът SUPPORTS ще разработи система от местни 

мрежи, които ще включват различни професионалисти и организации от образователната 

система, професионално обучение, пазар на труда, здравеопазване, социални услуги, 
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жилищни и терапевтични услуги и ще предоставят различен набор от услуги за деца, 

напускащи резидентната услуга.  

Целта на местните мрежи ще бъде да направят обществените услуги достъпни за 

младите хора и да се улесни тяхното социално включване чрез различни дейности като 

застъпничество на индивидуално ниво, кризисна интервенци, обучение на занаят, 

подкрепа и помощ при търсене на работа, намиране на жилище, обучение за 

организиране и управление на домакинството и независим живот във всички различни 

области. 

 

Кратък преглед на националната система за грижа 

за децата  

 
Нормативната уредба на Република България, уреждаща правата на децата в риск 

и в частност, системата от грижи за децата, излизащи от резидентна грижа е базирана  на 

Законът за закрила на детето и правилникът за приложението му, Законът за защита от 

домашното насилие, Законът за социалното подпомагане и правилника за приложението 

му, Национални програми за закрила на детето и отчетите за изпълнението им, 

Национална стратегия "Визия за деинституционализация на децата в Република България 

и Актуализирания план за действие за нейното изпълнение, Споразумение за 

сътрудничество и координиране на работата на органите по закрила на детето на 

централно и местно ниво при случаи на деца, жертви на насилие или в риск от насилие и 

при кризисна ситуация и Координационен механизъм за взаимодействие при работа в 

случаи не деца, жертви на насилие или в риск от насилие и за взаимодействие при 

кризисна интервенция. Нормативната база е съобразена и с редица актове с 

международен характер: Конвенцията на ООН за правата на детето, Общ коментар № 13 

(2011) Правото на детето на свобода от всички форми на насилие, Общ коментар № 8 

apis://Base=NARH&DocCode=4746&Type=201/
apis://Base=NARH&DocCode=40478&Type=201/
apis://Base=NARH&DocCode=40478&Type=201/
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(2006) Право на детето на закрила от телесно наказание и други жестоки или унизителни 

форми на наказание (член 19; чл. 28, § 2, и чл. 37, наред с други), Общ коментар № 14 

(2013) Най-добрия интерес на детето – първостепенно съображение, Насоките за 

алтернативни грижи за деца, Конвенция на Съвета на Европа за закрила на децата срещу 

сексуална експлоатация и сексуално насилие, Стратегия на Съвета на Европа за правата на 

детето (2016-2021), Заключителни наблюдения във връзка с консолидирания трети, 

четвърти и пети периодичен доклад за България и препоръките на Комитета по правата на 

детето, 2016 г. Взети са предвид и анализи по темата на Детския фонд на Организацията 

на Обединените Нации – УНИЦЕФ, както и публикации, изследвания и доклади от 

реализирани проекти и добри практики от неправителствения сектор.  

Нормативната база, свързана с уреждане правата на децата е базирана на 

принципа за най-добрия интерес на детето.  

На практика обаче се наблюдава разминаване между правата на детето и 

тяхното действително прилагане.  Това подтиква Комитета по правата на децата още през 

2005 г. да проведе  ,Ден на всеобщи дискусии за децата, лишени от родителска грижа. В 

резултат на тази инициатива Комитетът отправя ключова препоръка, като призова 

международната общност от държави, органи на Обединените нации, НПО, експерти, 

академичните среди и професионални организации да се обединят и подготвят набор от 

международни стандарти, чрез които държавите и останалите отговорни лица да получат 

експертни насоки за прилагането на КПД на ООН. Ето защо Комитетът сърдечно 

приветства важното признание, което Генералната асамблея на Обединените нации дава 

на Насоките за алтернативна грижа за деца по повод на 20-тата годишнина на КПД на 

ООН, отбелязана на 20 ноември 2009г.  

В България Европейският съюз за първи път финансира мащабна програма за 
деинституционализация, чрез Програмата за изпълнение на Националната стратегия 
„Визия за деинституционализация на децата в Република България”, приета през 2010 г. 
Според дефиницията на процеса, изведена в документа, деинституционализацията 
включва както извеждане на децата от институциите, така и предотвратяване на 
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настаняванията в институциите и създаване на нови възможности за децата и семействата 
да получат подкрепа в общността1 . 
 

През 2010 г. в България започва системен и структуриран процес на замяна на 

институционалната грижа за деца с услуги за тях и техните семейства в общността. Този 

процес включва ликвидация на създадените по време на социализма институции, в които 

могат да живеят от 30 до над 100 деца, и тяхна замяна с услуги за резидентна грижа в 

общността, в които максималният брой на децата е 142.  

В рамките на периода 2010- 2019 бяха изпълнени редица проекти, чиито цели са 

развитие на услуги в общността; развитие на капацитет на специалисти от всички системи, 

ангажирани с грижа за децата; работа с общности за приемане и включване на децата. 

Тези проекти целят конкретно (1) закриване на специализираните институции за деца с 

увреждания; (2) пилотиране на модел за закриване на институции за медико-социални 

грижи за деца; (3) развитие на приемната грижа; (4) укрепване на капацитета на системата 

за закрила на детето и кариерно развитие на социалните работници; и (5) развитие на 

местен капацитет за планиране на услуги за подкрепа на деца и семейства.  

През 2019 г. все още се наблюдава разминаване между правата на детето и 

тяхното реализиране, особено по отношение на децата лишени от родителска 

грижа, които са израснали в институции и/или алтернативни грижи.  

Тези деца са със социална депривация и излизат неподготвени за живота, без 

адекватно образование, професионална подготовка, както и без каквато и да било 

                                                             
1 Национална стратегия „Визия за деинституционализация на децата в Република България”, стр. 3. 

2 ДЕИНСТИТУЦИОНАЛИЗАЦИЯ „СЛУЧАЯТ БЪЛГАРИЯ” – 2017 Доклад от изследване на процеса на 

деинституционализация на грижата за деца в България Ноу-хау център за алтернативни грижи за деца, Нов Български 

Университет 
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подготовка за социално включване и планираност на живота им след навършване на 

пълнолетие.  В този смисъл Организацията на обединените нации в своите Насоки за 

алтернативна грижа за деца споменава, че през целия „период на грижа те трябва 

систематично да се стремят да подготвят децата да поемат самостоятелност и да се 

интегрират изцяло в общността, по-специално чрез придобиване на социален и 

пожизнени умения, които се насърчават чрез участие в живота на местната общност ”. 

Освен това се казва, че децата, които напускат грижата, трябва да бъдат насърчавани да 

участват в планирането на живота след престоя.  

Правна и административна рамка  

Действащата в Република България правна и административна рамка не бележи 

съществен напредък по отношение на грижата за деца излизащи от институции или 

алтернативна грижа.  Регламентирани са няколко системи – съдебна, административна и 

система за закрила на детето, които действат едновременно и понякога паралелно, без да 

гарантират най-добрия интерес на детето и да отговорят на изискванията на 

международните стандарти в областта на защита на правата на децата. Въпреки усилията 

на държавата, положени в посока на създаване на система за закрила на детето, през 

последните години, все още липсва цялостен подход, който от една страна да гарантира 

предприемане на мерки за закрила по отношение на деца в риск, а от друга страна да 

осигурява реална подкрепа, реинтеграция и ресоциализация.    

Съществена роля за подкрепа на децата и семействата, както и за реализиране на 

процеса на деинституционализация имат социалните услуги, предоставяни в общността и 

от резидентен тип, които са алтернатива на институционалната грижа за деца. 

Социалните услуги в общността са ключов фактор за ефективно социално 

включване, борба с бедността и участие в живота на обществото на всички уязвими групи. 

През последните години политиката в сферата на социалните услуги е насочена към 
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развитие на услуги в общността и в домашна среда, които да заменят институционалния 

модел на грижа. Социални услуги, които се предоставят в общността, са:  

 - Социални услуги в общността - дневен център (дневен център за деца и/или 

възрастни хора с увреждания; дневен център за възрастни хора с увреждания – седмична 

грижа; дневен център за деца с увреждания – седмична грижа; дневен център за стари 

хора); център за социална рехабилитация и интеграция; социален учебно-професионален 

център; звено "Майка и бебе"; център за обществена подкрепа; център за работа с деца 

на улицата; приемна грижа; обществени трапезарии.  

- Социални услуги в общността от резидентен тип - център за настаняване от 

семеен тип (център за настаняване от семеен тип за деца/младежи без увреждания; 

център за настаняване от семеен тип за деца/младежи; център за настаняване от семеен 

тип за възрастни хора с психични разстройства или деменция; център за настаняване от 

семеен тип за възрастни хора с физически увреждания; център за настаняване от семеен 

тип за възрастни хора с умствена изостаналост; център за настаняване от семеен тип за 

стари хора); център за временно настаняване; кризисен център; преходно жилище; 

защитено жилище (защитено жилище за хора с психични разстройства; защитено жилище 

за хора с умствена изостаналост; защитено жилище за хора с физически увреждания); 

наблюдавано жилище; приют.   

Децата, лишени от родителски грижи са една от най-уязвимите и рискови групи, 

които попадат в институции или алтернативна грижа. За тази целева група има реален 

риск да бъдат или да станат жертви на насилие, включително трафик и експлоатация, 

институционално насилие, домашно насилие, насилие при близки взаимоотношения.  

А  съдбата на децата в деликатната фаза между юношеството и зрелостта, 

докато напускат заведенията за алтернативна грижа в Република България е ниша, която 

спешно следва да се изследва и да намери прецизно уреждане във всички сфери на 

обществения, социалния и икономическия живот. Тези деца се нуждаят от СПЕЦИАЛНИ 
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МЕРКИ ЗА ЗАЩИТА и СИСТЕМА ОТ ГРИЖИ, която да ГАРАНТИРА ТЕХНИТЕ ПРАВА и в 

същото време осигурява реална подкрепа, реинтеграция и ресоциализация.  

 

Брой на децата, живеещи в институции  

Най-малко 2,7 милиона деца по света живеят в институционални грижи според 

последното проучване на Детския фонд на ООН (УНИЦЕФ). Статистиката показва, че броят 

на децата, лишени от родителски грижи, нараства.  

По данни от Отчета за дейността на Агенцията за социално подпомагане за 2018 г., 

към 31.12.2018 г. общият брой на децата и семействата, които ползват социални услуги в 

общността, включително и от резидентен тип, е 14 832. През отчетната 2018 г. са открити 

23 нови социални услуги за деца, в това число 3 социални услуги от резидентен тип, с общ 

капацитет 507 места .  

Към 31.12.2018 г. на територията на Република България функционират 620 

социални услуги за деца, с общ капацитет 14 052 места, както следва: 135 Центъра за 

обществена подкрепа, с общ капацитет 5378 места;20 Центъра за работа с деца на 

улицата, с общ капацитет 389 места; 18 Кризисни центъра за деца, с общ капацитет 196 

места; 13 Звена „Майка и бебе”, с общ капацитет 85 места; 145 Центъра за настаняване 

от семеен тип за деца без увреждания, с общ капацитет 1 753 места; 110 Центъра за 

настаняване от семеен тип за деца/младежи с увреждания, с общ капацитет 1 479 

места;7 Центъра за настаняване от семеен тип за деца с уврежданияс общ капацитет 93 

места;8  Центъра за настаняване от семеен тип за деца/младежи с потребност от 

постоянни медицински грижи, с общ капацитет 64 места; 84 Дневни центъра за деца 

и/или младежи с увреждания; деца и младежи с тежки множествени увреждания, с общ 

капацитет 2 403 места; 3 Дневни центъра за деца с увреждания; деца с тежки 

множествени увреждания, с общ капацитет 92 места; 6 Дневни центъра за деца и 
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младежи с увреждания със седмична грижа, с общ капацитет 133 места; 1 Дневен 

център за деца и пълнолетни лица с увреждания, с капацитет 50 места ;18 Преходни 

жилища за деца, с общ капацитет 140 места; 52 Центъра за социална рехабилитация и 

интеграция за деца/младежи, собщ капацитет 1 797 места.   

Услугите се управляват или от общините, или се делегират от тях на НПО. 85% от 
социалните услуги се управляват от общините, половината от останалите 15% от фирми и 
търговски дружества и едва около 50 от държавно делегираните социлани услуги се 
възлагат на НПО. 

 
По данни изложени в «Бележник-2018г.», изготвен от Национална мрежа за 

децата, общо 906 деца са в специализирани институции3.  

3116 деца са настанени в 283 Центъра за настаняване от семеен тип.  

Към 31 октомври 2019 г. децата, настанени в семейства на роднини или близки, са 4 628; 

децата, настанени в приемни семейства, са 2 093; 

Децата и младежите, настанени в услуги за резидентна грижа /центрове за настаняване от 

семеен тип/ са 2 887; като това е общия брой на деца и младежи с и без увреждания. 

Основен проблем на всички тези деца и младежи , изведени от институциите е липсата на 

подготовка за самостоятелен живот и нуждата от постоянна зависимост. 

Проучване на Интернешънъл за правата на хората с увреждания - / Disabilities Rights 

International/ сочи , че „ България сегрегира децата и младежите с увреждания и ги обрича 

на живот в услуги, които са всъщност по- малки институции”. В доклада си Организацията 

сочи, че Къщичките „официално наречени „ от семеен тип” те не носят белезите на 

                                                             
3 http://nmd.bg/wp-content/uploads/2018/04/Belejnik-2018_web.pdf 

 

http://nmd.bg/wp-content/uploads/2018/04/Belejnik-2018_web.pdf


 
 
 
 
 
 

 

 

 

Co-funded by 
the European Union 

This publication has been produced with the financial support of the Rights, Equality and 
Citizenship Programme of the European Union. The contents of this publication are the sole 
responsibility of its author and can in no way be taken to reflect the views of the European 
Commission. 
 
Project title: SUPPORTS - Supporting Children in the delicate phase between adolescence and 
adulthood while leaving alternative care facilities     

 

 

семеен дом. „ …неподвижни деца по столове, дивани пейки, или направо по бетонни 

подове, седнали ввъв всепроникващо бездействие, някой се люлеят напред –назад, удрят 

се, хапят ръцете си или си пъхат пръстите в устата” 4. 

Множеството нерешени проблеми на институционално и професионално ниво се 

отразяват и в нарастващото недоверие на обществото в институциите, ясно 

визуализирани в Национално представителното изследване, проведено през 2018 год. по 

проект: CHAPTER “Children Help Movement against Physical Threatening and Emotional 

Repression” 5. Проучването показва, че е налице срив в доверието към държавата като към 

легитимен агент, гарантиращ правата на децата.  

Като резултат от цялостната политика се явява настоящата социо-политическа 

обстановка в страната, визуализирана през редица несъответни и неоснователни 

движения срещу политиките за закрила на детето, Стратегията за детето /2019-2030/ и 

отложения с 6 месеца за приемане на Закона за социалните услуги.  

Водеща роля в нагнетяващата социо-политическа обстановка имат ултраконсервативни, 

назовали се "християнски" групи, някои от които вече със солиден опит в борбата срещу 

"антисемейните" закони. Манипулирайки общестенната липса на информираност, тези 

организирани групи работят в посока на антидемокрация и европейските ценности. 

Колкото и на пръв поглед да изглеждат непредставителна част от обществото, тази група 

хора успяват чрез манипулация да повлияят на голяма част от родителите в България  в 

насока не приемане на демократичните ценности за недискриминация и зачитане на 

индивидуалното право на всеки на свободен живот.  

                                                             
4 https://www.driadvocacy.org/new-dri-report-finds-appalling-conditions-in-bulgarias-group-

homes/ 

5 https://pulsfoundation.org/images/biblio/Summary_presentation_FINAL_BG.pdf 

https://www.driadvocacy.org/new-dri-report-finds-appalling-conditions-in-bulgarias-group-homes/
https://www.driadvocacy.org/new-dri-report-finds-appalling-conditions-in-bulgarias-group-homes/
https://pulsfoundation.org/images/biblio/Summary_presentation_FINAL_BG.pdf
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На базата на тази моментна снимка се проведе настоящото изследване, което беше 

значимо повлияно от страна на получаване на информирано съгласие от 

професионалистите, участващи в изследването.  

  

Инструменти  

 

В настоящето изследване бяха използвани два различни инструмента/въпросници.  

По отношение на децата (въпросници за деца): въпросниците съдържаха обща 

характеристикапричини за попадането им в институция, планове за живота. Тези 

въпросници бяха попълвани от професиноалисти, полагащи грижи за децата и 

проследяването на живота им след институцията и е попълван по един въпросник за деца. 

Въпросник за институции и професионалисти– той беше адресиран до всички категории 

специалисти, работещи в услуги от резидентен тип и услуги за настаняване.  

Въпросниците бяха анонимни.  

За целите на настоящото изследване,  адаптирахме  и разпространихме въпросниците, които 

достигнаха до различни центрове в страната.  

1. Кризисен център за деца и лица пострадали от насилие или друга форма на експлоатация 

"Ново начало", гр.Гоце Делчев,   

2. ЦНСТ за деца без увреждания -Перник. Кризисен център за деца и лица , пострадали от 

насилие и трафик, гр. Перник. 

3. ЦНСТ “Надежда“, гр. Дупница 

4. ЦНСТ- Пазара, гр. Кърджали,  

5. Защитено жилище за деца с увреждания, гр. Кърджали,  

6. ЦНСТ кв.Гледка, гр.  Кърджали 

7. ЦНСТ за деца и младежи с увреждания, гр. Кюстендил  

8. ЦНСТ „Сияние“, гр. Кюстендил  
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9. Кризисен център за лица и деца пострадали от насилие и трафик към Фондация „П.У.Л.С.” 

гр. Перник 

10. ЦНСТ за деца без увреждания , гр. Перник 

11. Фондация „Конкордия България“ 

12. ЦОП-Перник 

13. Фондация Агапедия България 

Общо:  24 професионалисти се включиха в изследването 

18 попълнени въпросници за професионалисти, 19 попълнени въпросници за деца 

Всички въпросници бяха попълвани анонимно.  

 

ПРОУЧВАНЕТО- ВЪПРОСИ И ИЗВОДИ  

I. Кои са децата, живеещи в домове за настаняване, които бяха 

обект на изследване? 
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Това са деца от всички възрасти до 18 годишна възраст, от двата пола. Като 2 от 

посочените лица бяха на възраст над 18 год. 

 

  
Деца без родители, безпризорни деца, деца жертви на тормоз, малтретиране или 

небрежно отношение, деца, чиито родители страдат от психически проблеми, деца 

жертви на домашно насилие или трафик;  деца с увреждания, деца от етнически 
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малцинства, деца, пострадали от насилие във всичките му форми- физическо, психическо 

и сексуално от най- ранна детска възраст 

 

По данни на специалистите , работещи в институциите: 

58 %  от децата са ползвали друга социална услуга или услуга от резидентен тип преди 

настаняването им в настоящата. 

42 %  не са ползвали предишна услуга.  

 

 

 
Най- голям брой от посочените деца са настанявани в Кризисен център- 63,2 % ; 

26,3 % са от Центрове за настаняване от семеен тип ; 

21% са от Домове за деца, лишени от родителска грижа ; 

 



 
 
 
 
 
 

 

 

 

Co-funded by 
the European Union 

This publication has been produced with the financial support of the Rights, Equality and 
Citizenship Programme of the European Union. The contents of this publication are the sole 
responsibility of its author and can in no way be taken to reflect the views of the European 
Commission. 
 
Project title: SUPPORTS - Supporting Children in the delicate phase between adolescence and 
adulthood while leaving alternative care facilities     

 

 

От получените резултати от изследването става ясно, че между 72,2% и 77,8 % от децата 

идват от семейства с биологични родители/майки и баща/. 

 

Изследваните деца имат братя и сестри, от които: 

 41 %  се отглеждат в институция  

59 % не се отглеждат в институция  

 

На въпроса относно „ Има ли мярка за защита, насочена към неговата/ нейната среда за 

живот?” 68, 4% от децата са с мярка за защита. 

 

Произтичащите от законовата уредба ангажименти и правомощия на органите за закрила 
на детето, които пряко кореспондират с Конвенцията на ООН за правата на детето са 
подчинени на разбирането, че най-добрата среда за неговото отглеждане и възпитание  
е семейната. 
Гаранция за спазването на най-добрия интерес на детето е категоричното законово 
изискване настаняването на дете извън семейството, да се предприема като крайна 
мярка за закрила. Тя се предприета единствено след изчерпване на възможностите за 
превенция и предоставяне на грижа в семейна или близка до семейната среда. 
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Извеждане от семейна среда се извършва в случаите, когато се касае за непосредствен 
риск за живота на детето.  
 
Като причини за извеждане от семейството в най- голям процент /над 50 %/ са посочени 
– домашното насилие; физическо, психическо и сексуално насилие; неглижиране; 
просене, девиантно и саморазрушително поведение.  

 
Тази характеристика е и основно определяща поведението и функционирането на 
изследваните деца в процеса на настаняване, адаптация, последваща работа с тях и 
реинтеграция в семейството и обществото.  
 
Това дезадаптивно поведение при децата е и основополагащо при резултатите от 
следващите въпроси, касаещи образованието на детето и неговите възможности за 
справяне с учебния материал. 
 
27 % са със средно образование 
33,5 % са с основно образование 
13,4 % начално 
26,7% помощно 
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Като най- големи проблеми в училище се съобщават – трудности при концентрацията и 
затруднения в ученето. Следвани са от трудности в отношенията с учителите и 
недисциплинираност.  

 

 

 

 

 

 

 

63,2 % при децата не е регистриран здравословен или психичен проблем. 

36,8 % имат здравословен проблем, като от следващия изследван въпрос става ясно, че се 

касае преди всичко за Посттравматично стресово разстройство с последвали 

психосоматични и поведенчески прояви на травмата.  
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Почти 90 % от децата са с регистрирани психични травми в следствие от преживяно 

домашно насилие /физическо, психическо и сексуално/ , поведенчески прояви на 

генерализирана тревожност. Една част от децата съобщават и за влошено зрение.   

На въпроса поведенчески нарушения:  

 

За 50% се съобщава за регистрирани нарушения, 50 % нямат поведенчески нарушения. 
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При опит за конкретизация, какви точно поведенчески нарушения специалистите, 

работещи в институцията регистрират.  

Освен другите прояви , които ясно се различават на диаграмата, почти половината от 

децата 8 броя– незачитат поставените правила; 6 от тях използват много лесно лъжи; 5 

от тях използват заплахи към възрастните и авторитетите.   

Проявеното свръх-сексуализирано поведение при голяма част от децата, 

идентифицирано от специалистите в интитуциите и правените опити за проиграване на 

сексуални сцени с останалите настанени деца е основен критерии за упражнено 

сексуално насилие над тези деца и една персистираща тревожност, доминирана от 

крайно несигурната среда, в която са живели децата. 

II. Относно подготовката за напускане на институцията и 

последващата подкрепа. 
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Правото на участие, личен живот и на определено ниво на автономия са 

фундаментални за всяко дете. От изключително значение е зачитане на достойнството на 

всяко дете, включваща и правото на информиран избор в подготовката за прехода от 

системата за грижи към независим (или семеен) живот.  

Когато се отдава твърде малко значение на този ключов преходен период в живота на 

детето, последствията във всички части на света често са катастрофални. Те включват 

бедност, бездомност, обида, злоупотреба с наркотични вещества, продължаване на 

зависимото /институционализирано/ поведение и потребност от настаняване в интитуции 

за възрастни, асоциално поведение за да може вече порастналото дете да попадне в 

институцията „затвор” (един от по- долу описани случаи на млада жена, превърнала се в 

убиец) или самоубийство. Проучванията показват, че младите хора, които се възползват 

от постепенни, разширени и подкрепяни преходи от дома, имат по-добри резултати от 

тези, които напускат дома рано и внезапно.   

Проследявайки направеното изследване -68, 4 % от представените 19 казуси на деца 

имат проект за бъдещ живот.  

21,1 % от децата, нямат проект за бъдещ живот. 10,5 % от професионалистите смятат, че 

този въпрос е несъвместим с бъдещето на децата, които са обект на изследване. 
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Като причина за това децата да нямат проект за бъдещ живот, професионалистите 

изтъкват : 

 Амбивалентност от страна на родителските послания за това дали детето ще бъде 

прието отново в семейството или не. Родителите декларативно заявяват и пред 

детето, че те искат да то да се завърне в семейството и същевременно отказват да 

се ангажират с процеса на реинтеграция. 

 Депресивни състояния и маладаптивни поведения при децата, илюстриращи 

защитно функциониране на личността като резултат от травмата. 

Визирайки как виждат професионалистите – Какъв е проектът за бъдеще на децата? 
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42,1 % смятат, че пътят е овластяване. Овластяването е централен елемент за 
постигане на социална и икономическа промяна, основано на спазването на човешките 
права. Овластяването води до повишаване на капацитета на децата и младежите да 
управляват своя живот.   

 

Важен психологически аспект, свързан с овластяването на децата в институциите или 
настанени в резидентна грижа  е: 

 Липсата на доверие в собствените възможности да управляват живота си 
самостоятелно като резултат от продължителното институционализиране и/ 
или отношения насилие и зависимост; 

 Недоверие в значими възрасти, в следствие на провалените или изцяло 
липсващи родителски авторитети. 

 

Както е споменато в Общите европейски насоки за преход от институционална грижа 

към грижи в общността, този преходен процес не е просто физическо преместване на 

деца от институция към новото им място на живот. Променя се целият живот на детето: 
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къде и с кого живее, кой осигурява подкрепа, кои са техните приятели и съседи и дори как 

ядат и се обличат.  

Целта на индивидуалния пожизнен проект е да осигури съгласуваност между това, от 

което детето се нуждае, как желае да живее живота си и подкрепата, която получава, за 

да бъде готово да напусне дома. Ето защо от решаващо значение е процесът на преход да 

е в съответствие с индивидуалния пожизнен проект и да отчита индивидуалните 

възможности, предпочитания и способности на детето. 

 

III. Гледната точка на професионалистите. 

 

1. Относно Конвенцията за правата на детето – КПД  

 

От попълнените въпросника 18 професионалисти заявяват, че всеки един от тях е 
запознат с Конвенцията за правата на детето / Първи въпрос от анкетата/.  

 
 
 
На въпрос: „От Ваша гледна точка, как водещите принципи на КПД се прилагат в 
институцията?” 
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51 % от запитаните са дали удовлетворяващи отговори, че Конвенцията се познава из 
основи. Професионалистите са цитирали голяма част от основните принципи, като самите 
те смятат, че те в голяма степен се прилагат в институциите, в които те работят.  
 
Цитирани са права като: „..равни права за всички и работа в най-добрия интерес на 
детето”; зачитат се желанията и чувствата на детето, физическите и психическите 
му потребност; уважават се мнението на детето по всички въпроси, които го засягат”, 
„Децата, настанени в институцията, имат право на закрила от телесно наказание и други 
жестоки форми на насилие; на децата се осигурява училищно образование, достъп до 
медицинска грижа; предоставя се възможност на децата за отдих, почивка и достъп до 
културния живот” , „…детско участие, изслушване на децата…” 

 
39 % от запитаните смятат, че въпреки познанието на Конвенцията и основните права на 
децата, те трудно се прилагат, изтъквайки факта, че останалите институции включени в 
Системата на закрила на детето не познават Конвенцията и не прилагат нейните принцип. 
Голяма част от тях изтъкват и фактора субективизъм при прилагането и не интегриране в 
практиката на принципите.  
10% не са запознати и нямат мнение по въпроса. 
 

2. „Посрещане на децата“ , Основни правила и регламентираност в 

институцията 

 

Мислейки в насока Основни правила и регламентираност в функционирането на 
институцията и „Когато детето влезе в институцията, каква информация му се 
подава?”, всички професионалисти са отговорили, че организациите, които 
представляват има изписани и регламентирани правила и те като специалисти работещи 
с децата, подават тази информация:   

 За функционирането на институцията 

 За екипа от професионалисти 

 16 от тях дава информация за заобикалящата го среда / училища, услуги , 
съоражения/ 



 
 
 
 
 
 

 

 

 

Co-funded by 
the European Union 

This publication has been produced with the financial support of the Rights, Equality and 
Citizenship Programme of the European Union. The contents of this publication are the sole 
responsibility of its author and can in no way be taken to reflect the views of the European 
Commission. 
 
Project title: SUPPORTS - Supporting Children in the delicate phase between adolescence and 
adulthood while leaving alternative care facilities     

 

 

 12 от 19 представители на специалистите работят с житейските проекти на детето, 
като същите тези работят в насока – различни възможности и переспективи за 
напускане на институцията. 

 

Всички 18 професионалисти отговарят единодушно, че всички деца знаят за правилата в 

съответната институция.   

Основните въпроси залегнали в правилата на съответните институции или грижи от 

резидентен тип са:  

1. Кореспонденция с външни лица   

2. Притежание на пари  

3. Посещение на семейството  

4. Посещение на приятел  

5. Лична употреба на мобилен телефон  

6. Правила за поведение в отношенията си със специалистите на службата  

7. Правила за влизане и излизане в и от институцията  

8. Правила за поведение в отношенията си с други деца    

 

Между 14 и 17 професионалисти твърдят, че тези правила са ясно поставени, мeжду 1- 3 

от същите тези представители смятат, че тези правила не са регламентирани. 

Попълнилите въпросници специалисти посочват и други правила, регламентирани в 

институциите и услугите като: правила за поведение, опазване на имуществото и лична 
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безопасност, правила за спазване на лична хигиена, и здравословен живот- не употреба 

на психоактивни вещества.  

 

13 от тях – 72,2 % твърдят, че децата се запознават с правилата веднага след тяхното 

настаняване в съответната институция или грижа от резидентен тип.  

16,7 % – твърдят, че няма определен момент за представяне на правилата и, че правилата се 

разясняват веднага, когато е необходимо през време на престоя в институцията. 

Двама от професионалистите твърдят, че в съответната институция се представят правилата 

непосредствено преди настаняване на детето или в друг подходящ момент, като пояснение е 

посочено, че„Приоритет е индивидуалния подход, според спецификата на детето” 

Същевременно в 33% от отговорите отбелязват, че настанените деца, не могат да 

участват в изработването на тези правила за живот в институцията, независимо от факта, 

че 16 от 18-те професионалисти споделят, че настанените деца участват в живота на 

институцията.  
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66,7 % от попълнилите въпросника посочват, че децата и младежите участват в 

разработването и обсъждането на правилата в съответните институции.  Вероятно това е 

и причината 88,9 % от децата да спазват правилата в съответната институция или услуга. 

Участието в планиране и регламентиране на основни правила носи след себе си 

преживяване на сигурност и контрол в участвалия.   
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Независимо от декларираната регламентация на правилата в институциите и услугите, 77,8 % 

попълнилите въпросниците смятат, че има нужда от промени в правилата.  Специалистите 

посочват, от какви промени има нужда в представляваните им институции: Ясно и точно 

регламентиране на правилата с правилник; Да няма двойни стандарти; Децата да бъдат 

максимално въвлечени в процеса и да участват във въвеждането на нови правила; Да се вземат 

идивидуалните потребности и особености на всеки потребител при въвеждане на правилата и 

неговите възможности те да бъдат изпълнявани; Правилата системно да се променят, 

неработещите да се заменят с нови. 

 

3. Право на участие на децата  

Независимо обаче от тази гледна точна на професионалистите, една четвърт от тях не могат да 

преценят или отричат мнението на децата да се взима предвид при вземането на решения 

засягащи техния живот. 

 

66,7% от попълнилите въпросниците смятат, мнението на децата се има в предвид 

вземането на основни решения в Институцията или Резидентната грижа. 

На въпроса „Как и в кой момент се прави това?” Отговорите са организирани около 

това, че се взимат предвид основни фактори като: 

 Индивидуалните особености /възраст, емоционално състояние /на детето . 
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 След преминаване на основната криза и нормализиране на психо- емоционалното 

състояние на детето.  

  През целия период на престоя . 

Отново има голяма разлика в посочените отговори и това до колко самият екип от 

специалисти е подготвен да работи с тази целева група на децата, като и до колко в 

Организацията има устойчива и регламентирана Методика за ефективна работа с децата. 

 

Попитани за подобрения – 15 от представителите смятат, че е възможно да се направят 

подобрения, като посочват някои от тях: 

 Повече психолози в организациите, работещи с деца.  

 Повишаване на финансирането на услугите, водещо до повишаване на качеството 

на живот на децата и предоставяната услуга от квалифицирани специалисти. 

 Повишаване на квалифицираните екипи за работа с деца.  

 Включване на децата в различни занимания извън институцията. 

 Да се чува повече мнението на деца. 

 Промяна на цялостната система за децата, в конфликт със закона. 

 

Насочвайки вниманието към децата и предоставените възможности за участие в 

Организациите -90 % от специалистите смята, че децата участват в живота на 

Институциите или Резидентната грижа, в която са настанени. 

Като поясняват, че децата вземат участие в битови дейности, подобни на семейната 

среда; предложения и мнения относно цялостния режим в къщата; организиране на 

празници и тържества; Отглеждане на растения и животни, и ателиета за творчество. 

 

Във въпросника попълнен от представител на ВУИ ясно е отбелязано, че децата  „ Помагат 

на новонастанените и изостанали в развитието си ученички. Избират факултативните и 

избираеми часове в учебния план. Избират извънкласните дейности. Участват чрез свои 

представители в работата на педагогическия съвет. Участват в поддържането на 

хигиената.” 
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66,7 % от специалистите смятат, че може да бъдат внесени още подобрения от типа на:  

 Ясна регламентация на задълженията и поощренията в таблична вид. 

 Вземане под внимание на индивидуалните- интелектуални, емоционални и 

поведенчески особености на детето. 

 Повече лична свобода на настанените и разрешение за поемане на инициатива и 

самоинициатива. 

 

Илюстриращ въпрос за детската възможност за участие е това да бъдат слушани и „чути” е 

Въпрос 12 „Мислите ли, че децата имат възможност да говорят за миналото си и за 

бъдещите си очаквания?”  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

16 /88,8%/ от представителите са отговорили утвърдително. Като в последвалия отговор 

анкетираните са посочили, че работещите в съответната институция  вземат много отговорно  в 

предвид очакванията, които се обсъждат индивидуално с всяко дете , относно неговото 

бъдеще.   

Представители на Кризисен център са посочили, че през времето за престой в КЦ екипът 

от специалисти работи в посока планиране и постигане на поставените целите „ в най- 
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добър интерес на детето” след напускането на услугата; „ Социалната услуга продължава 

да оказва подкрепа и съдействие на потребителите (съобразно възможностите си) дори и 

след напускане на институцията с цел тяхното развитие”.  

Специалистите сочат , че обикновено се изследва мнението на детето и се прави план 

относно неговите желания за развитие. Професионалиста работещ основно с даденото 

дете знае и неговите силни страни, дефицити и т.н. според които се прави този план. 

Като фактор са посочени също честите срещи с децата и екипа; подкрепата в  

осъществяването на реалистичните идеи; индивидуалните консултации с децата дават 

възможност да се обсъждат важни решения, като избор на училище, желание за 

реинтеграция и връщане в семейството.  

В противовес на посоченото от специалистите , работещи в Кризисните центрове и 

Центровете за настаняване от семеен тип и др. резидентна грижа, професионалистите 

работещи във ВУИ/СПИ сочат, че „Обикновено този тип институции (СПИ/ВУИ) нямат 

никаква възможност да влияят върху бъдещето на децата и младежите след напускането 

на услугата. Самата услуга в направена в регион, отдалечен от този на естествената среда 

на децата. „ В такива случай мерките, които могат да се приложат от институцията са 

много ограничени, а с това и вземането предвид на очакванията на децата относно 

бъдещето им развитие след напускане на институцията. „Дори през годините съм 

наблюдавал обратен на този казус - персонала в институцията поема инициатива да 

намери място за настаняване на младежи, навършващи 18г., които или биха се озовали на 

улицата или в много неблагоприятна среда.” 

От тези разширени отговори ясно личи голямата разлика между организацията на 

работата и прилаганата методика в различните институции и  резултатите, които пряко 

рефлектират върху децата и техните бъдещи, житейски планове. 

 

4. Семейство и развитие 
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Стратегии за работа с децата, изработване и изпълнение на индивидуални пожизнени 

проекти.  

Анкетата предназначена за професионалисти работещи в резидентна грижа отчита, че в 

77.8% от случаите институциите насърчават контактите между детето и генеричното му 

семейство, като това се посочва и в индивидуалните пожизнени проекти на децата, но 

ясно личи изразената разлика между насърчаване за връщане в биологичното/генерично 

семейство и амбивалентността при насърчаване за връщане в приемна грижа. Изразената 

тенденция дава реален израз на ролята на приемната грижа в България и това, че тя е преди 

всичко заместваща и подкрепяща при дисфункционални родителски грижи. 

 

Въпреки, че специалистите от институциите приемат, че настаняването в резидентна 

грижа е временно решение, както и че са почти единодушни, че с децата се работи в 

посока насърчаване развитието на умения необходими за живот извън институцията,  

отново се забелязва амбивалентност, тъй като основната причина за напускане 

институцията, през последните 5 години от практика им, се посочва навършването на 

пълнолетие. 
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Последвана от връщане в генеричното семейство.  

На поставения въпрос 16. „Какъв вид работа развива институцията с децата, за да 

подготви връщането им в генеричното семейство?”, анкетираните професионалисти 

посочват някои основни фактора, които очертават  политиките и методите на работа в 

съответните институции:  

 Планирани и съгласувани с Отделите за закрила на детето /ОЗД/срещи и 

посещения с генеричното семейство. При нужда децата са придружавани от 

социален работник. 
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 Подкрепа на семействато- психологическа,  юридическа, социална, финансова и 

материална 

 Терапевтична работа с членове на семейството /индивидуална и групова/ за 

осмисляне на проблема до неговото повлияване. 

 Включване на други заинтересовани страни, подкрепа за изграждане на навици за 

самостоятелен живот на детето. 

На Въпрос 17 „Какъв вид работа развива институцията с децата, за да подготви 

връщането им в приемното семейство? 

От отговорите на специалистите ясно личи разграничението, което се прави между  

отглеждане в генерично семейство и приемна грижа.  

Децата са подготвяни за връщане в генеричното семейство през грижата, за това те да 

усвоят  морални ценности и отговорности; умения за разбиране на правата и 

задълженията на всеки член от семейството; формиране на битови и хигиенни навици;  

усещане на емпатийни чувства и др. 

Докато подготовката за връщане в приемно семейство е свързана с: 

 Изграждане на навици и умения за самостоятелно справяне с житейски събития 

 Предварително проучване на нагласата на детето за такава стъпка, разговори с 

психолог и социален работник и др.  

 Психологическа работа с детето и с приемното семейство. Социална работа по 

отношение и на другите институции.  

 Лобиране по отношение на законодателни промени, както и продължаване на 

процеса по популяризиране на правата на детето в страната. 
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Ясно личи поставения акцент върху функционирането на самото дете и изграждането на 

умения за самостоятелен живот, понасяне на лична, индивидуална отговорност за 

неговото бъдеще. Инвестиране в насока лобиране и привличане на останалите 

институции, включени в процеса. 

Интересно е, че когато въпросите са адресирани към конкретни случаи  на деца, с които 

работят , специалистите споделят, че в голяма част от институциите липсват процедури 

за оценка на удовлетвореността на децата и младежите настанени в институциите, 

където работят. 

 

 

 

 

 

 

 

Като причина за липсата на такъв тип оценяване се посочва, че такава оценка на 

удовлетвореността не се изисква, както и че тя е редно да бъде свързана с цялата 

политика на организацията и държавните политики за подкрепа на децата, а 

съществуването и в изолирани институции, не гарантира развитието на подходящи 

методики за работа. 

5. Закрила 
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Този раздел на аналитичния доклад преди всичко разглежда различни опасни за здравето 

и функционирането опасности за детето и мерките и процедурите, които се предприемат 

за негова защита и грижа. Ако се върнем към първата част, където имаме ясни 

характеристики за изследваните деца в посочените институции. Голяма част от тях за 

засегнати от всички форми на насилие , отхвърляне и неглижиране, без сигурна и 

доверителна връзка със значим възрастен. Тази характеристика на децата предполага и 

един зависим модел на функциониране, предопределен през садо- мазохистичния начин 

на създаване на взаимоотношения, пресъздавайки миналия им травматичен опит.  

Запитани представителите на институции  „Какви са процедурите във вашата 

институция, ако детето е засегнато от следните ситуации: При насилие, 

извършено от хора извън институцията” 

 От получените отговори се очертават два типа процедури: 

 Вертикален порядък, Регламентирани от Институцията – жалби и сигнали към 

ръководилите на службата;  

 Хоризонтална грижа- Споделяне с доверен човек, вътре в институцията; 

Консултативно-терапевтични разговори; 

 Използване на външни ресурси, регламентирани от закона и методиката за 

работа- уведомяват се и се търси сътрудничеството на правозащитни и 

правоохранителни институции, включени в системата за закрила на детето- 

полиция, ОЗД, прокуратура; включване на училищната система и външни 

психологически и юридически консултации; 

 Използване на външни ресурси и широкото обкръжение- близки и роднини на 

детето,  



 
 
 
 
 
 

 

 

 

Co-funded by 
the European Union 

This publication has been produced with the financial support of the Rights, Equality and 
Citizenship Programme of the European Union. The contents of this publication are the sole 
responsibility of its author and can in no way be taken to reflect the views of the European 
Commission. 
 
Project title: SUPPORTS - Supporting Children in the delicate phase between adolescence and 
adulthood while leaving alternative care facilities     

 

 

100 % от допитаните специалисти твърдят, че организацията, която представляват има 

механизми за защита на децата и младите хора от външни и вътрешни заплахи, има 

създадени процедури и регламенти за търсене на помощ. 

Отново, както и в повечето поставени въпроси, позицията на представителите на 

Възпитателно Училище Интернат /ВУИ/ се различават от останалите. Професионалистите 

споделят, че  „Контактите с хора извън институцията са ограничени и контролирани. При 

насилие по време на домашен отпуск действа инспекторът от детска педагогическа стая 

(ИДПС), местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетните и 

непълнолетните (МКБППМН) и ОЗД по местоживеене. Ако ученичката след завръщането 

си сподели, че е била жертва на насилие информираме същите институции.” 

 

Една част от попълнилите анкетите до такава степен отхвърлят и „изолират” травматичното 

минало на децата, че единственото, което остава видимо и ясно е девиантното поведение на 

настанените деца. В получените резултати се отбелязва: „До сега не съм чувал за такъв случай. 

Обратното е по-често срещано - децата да извършват насилие над граждани от региона.”  

В събеседване на част от екипа, провел изследването с представители на „Възпитателно училище” 

се твърдеше, че „Децата не са пострадали от насилие” преди да бъдат настанени.  

Запитани същите тези представителите на институции  „Какви са процедурите, при 

насилие , упражнено вътре в Институцията?” 

В 90 % от случаите, професионалистите посочват, че „Регламентите и стъпките за 

докладване и работа по даден случай, са идентични с тези при извършено насилие извън 

институцията.”  

Представителите на Възпитателните институции, отново разпознават въпроса, като 

насочен към самите деца- извършители и отговарят „ Използват се рестрикции - примерно 

не се позволява на провинителя да ходи на състезание в града или извън града, не може 

излиза във ваканция (това може да бъде и по молба на местната комисия и полицията), 
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не може да ходи до магазина в града....общо взето основното е, че няма право да напуска 

пределите на институцията при провинение.” 

 

 При случаите на сексуално насилие над деца, представителите на институции представят 

същите стъпки , които се предприемат като при останалите видове , упражнено насилие. 

Основните по- различни акценти, които поставят , това са: Диагностицирането, 

задължителен преглед от съдебен лекар, подаването на сигнал до полиията и 

прокуратурата, кризисна интервенция на пострадалото лице. 

При преглед от съдебен лекър в България не се спазват абсолютно никакви критерии на 

конфиденциалност. От случаи постъпили към Фондация „П.У.Л.С.” сме регистрирали 

прегледи направини в присъствието на 5 поемни лица и 3 представители на здравната и 

правоохранителната система.  Щадящото правосъдие все още не е регламентирано в 

законодателната система на страната ни и децата попадат под тежкия регламент на 

ревиктимизация, и нарушаване на детското достойнство.  

При случаите на Дискриминация, специалистите работещи в институциите не правят ясно 

разграничение и на посочват различни процедури от тези представени по- горе в анализа. 

Прдставителите на ВУИ и СПИ отново посочват битуващата реалност в тези институции. Те 

посочват : ” Това не се счита за засягане, т.к. децата основно се дискриминират едни други 

и обиждат на расов принцип, отколкото персонала да ги дискриминира по някакъв 

признак. Като цяло е трудно да се вземе решение в ситуация, в която дете от ромски 

произход, казва на друго дете от ромски произход обидни думи по отношение на техния 

общ ентически и расов произход.  

Имайки в предвид тази част от представените резултати е важно да се отбележи 

продължаващата дискриминационна нагласа , отношение на нетърпимост и не 

толерантност към различието по отношение на възраст, пол, раса, етническа или 

религиозна принадлежност.  
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Като следваща стъпка в анализа на нетолерантността в България се явява графиката , 

представяща – Образа, който има обществото за децата и младите хора, живеещи в 

институция. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Абсолютно показателни са резултатите на поставения въпрос. Детето е  „Обект на 

съжаление и е дете с негативен имидж / отрицателен образ/”. Само 27, 8% от обществото 

възприема децата от институция, като другите деца.  

На Въпроса за социалната интеграция на младежите, какви са основните трудности и 

предизвикателства, професионалистите отговарят с това, че : 

 В пост-социалистическото общество все още стоят старите нагласи за неприемане 

на децата от институциите. 

 Децата се преживяват като отхвърлени и нежелани 

 Следвайки очакванията на обществото за това, че са опасни и различни, децата се 

държат по този начин / асоциални прояви/. 



 
 
 
 
 
 

 

 

 

Co-funded by 
the European Union 

This publication has been produced with the financial support of the Rights, Equality and 
Citizenship Programme of the European Union. The contents of this publication are the sole 
responsibility of its author and can in no way be taken to reflect the views of the European 
Commission. 
 
Project title: SUPPORTS - Supporting Children in the delicate phase between adolescence and 
adulthood while leaving alternative care facilities     

 

 

 Основните предизвикателства са свързвани от една с подготовката на самите деца 

и това което им предстои, а от друга страна на ограниченията на социалната 

система, която не подготвена за работа с техните потребности. 

 

6.  Подготовка за напускане на институцията  

По отношение на овластяването и работа в насока напускане на институцията-  99 % от 

професионалисти са на мнение, че институциите насърчават развитието на децата в тях. 

Професионалистите смята, че в рамките на престоя си децата и младежите трябва да 

развият или да придобият умения за самостоятелност, автономен живот извън 

институцията, умения за комуникация, хигиенни навици, умения за реализиране на 

трудовия пазар и спазване и разбиране на социалните норми.  

Като използвани инструменти за целта професионалистите посочват, разговора в 

индивидуален и групов формат, трудотерапията, ателиета за готварство и изкуства, 

посещението на културни събития, проследяването на хигиените навици и подкрепата за 

редовно посещение на училище и усвояването на учебния материал. 

Изготвения план за напускане на институцията , носи преживяване в настанените деца за 

сигурност и увереност и прави животът и смислен от към цели и тяхното следване. , 

Специалистите заявяват, че включването на децата в групови занимания, целящи 

надграждане на техните знания и умения, както и придобиване на нови такива носят 

преживяване за значима и овластена позиция на функциониране при децата.  

След излизане от институцията една част от децата продължават да подържат връзка с 

специалистите и се консултират с тях. 
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14 респонденти,77,8 % са отговорили - понякога  

3 –ма, 16,7% - утвърдително 

1 респондент 5,6 %- няма информация 

 

Като представени причини са – уреждане на техническо, административни документи, 

посещение на другите деца в институцията, търсене на канал за комуникация и 

консултиране, разпознавайки представителите на институцията като значими възрастни. 
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33,3% от специалистите споделят, че познават житейския път на всички деца, напуснали 

институцията, а 50% познават на някои от децата. Това като процентно съотношение носи 

информацията за значимата връзка, която се установява деца – професионалисти в 

услугите.  

В основни линии професионалистите са на мнение, че напусналите деца и младежи са 

удовлетворени. Допитаните споделят, че ги проследяват през различни канали за контакт 

с младежите след напускане. Стратегиите са най-различни, като комуникация с други 

институции, лични срещи, посещения по домове и работни места, телефонни разговори и 

фейсбук профил специално за комуникация с напуснали деца. Споделя се и за практика на 

отворени вечери, където вече напусналите младежи са добре дошли. 
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Професионалистите споделят, че в повечето случай имат информация за развитието на децата, 

преминалите през институцията. 

На Въпроса „ В институцията има ли процедура за оценка на удовлетвореността на 

децата и младежите” 44,4 % от запитаните отговарят с НЕ, което от своя страна носи 

идеята за субективизъм и относителност на индивидуалната оценка на всеки един 

представител.  

 

Анкетираните споделят,че няма такова изискване, методика и регламент за изпълнение; 
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Специалистите споделят, че събират информацията от лични срещи с излезлите от 

институцията деца, екипни срещи с другите професионалисти. Една част от тях споделят, 

че след напускане на детето от институцията в регламентирано време провеждат 

интервю, относно качеството на услугата, както и даване на обратна връзка, какво от 

предоставената услуга им е е свършило работа и им е помогнало. 

Инструментите са – анкети, доклади, психодинамично интервю. 

 

 

 

 

 

 

 

 

72, 2 % от децата смятат, че могат да се реализират някакви подобрения в институциите 

и те са преди всичко в насока в насока: Дейности, Детско участие, Правила и 

Информираност на децата.  

Подобренията, според специалистите, които могат да се реализират по отношение на 

подготовката на децата и младежите за в напускане на институцията са в посока на : 

 Професионална подготовка в насока- приемане на регреса, възникнал при част от 

децата и връщането им в институцията. 
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 Съгласуваността и общото разбиране с другите професионалисти включени в 

работата с конкретното дете. 

Специалистите коментират, че „При напускане на деца, поради осиновяване - самите 

утвърдени механизми (които са изцяло извън организацията) не дават възможност за 

проследяване, което понякога оставя в екипа-специалисти една несигурност доколко за 

детето е направено най-доброто”. 

17 от анкетираните специалисти смятат, че в децата се изграждат умения за самостоятелен живот. 

На въпроси „Какви умения според тях би трябвало да се развият?”, представителите на 

институциите отговарят с:  

 Самостоятелност, лично усъвършенстване и отговорност 

 Организация на личността- битови и хигиенни навици 

 Позитивна нагласа към образованието и трудови навици 

 Критично мислене, гражданско образование (познаване на основни права и 

задължения на пазара на труда и в по-общ граждански план), финансова и 

функционална грамотност и познаване на основните институции 

 

Начините, които се използват за да придобият децата тези умения преди излизането им от 

институцията, според допитаните са преди всичко: 

 Индивидуална подкрепа и социални контакти 

 Редовно посещение на училище  

 Провеждане на допълнително, целеви обучения, лекции, включване на децата в 

обучителни семинари 

 Обучени, регулярни супервизии и тренинги, както на децата , така и за професионалистите. 
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 Участие в събития и занимания извън институцията. 

  

 

66,7% процента смятат, че е да се направят подобрения в тази насока и това включва:  

 Да се намали попълването на документацията от специалистите , работещи с 

децата, защото това отнем поне половината от времето за работа. 

 Да се уверичи човешкия ресур за работа с децата и да се увеличи 

заплащането. 

 Цялостна реформа в детското правосъдие с участието на МТСП. 

 Приемане на Стратегията за детето /20120-2030/ 

 

По отношение на правилата за съжителство в институциите, професионалистите са почти 

единодушни, че биха могли да бъдат въведени промени. Като предложените промени включват 

увеличаването на броя обучени психолози в работата с настанени деца, повишаване на 

финансирането и предоставяне на индивидуално специфични възможности за децата и 

младежите. Като се предлагат възможности за участие в спортни клубове, клубове по интереси и 

възможности за участие в културни инициативи.  
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В изследването професионалистите са запитани и как биха могли младите им потребители да се 

включат в живота на институцията. Предложенията са свързани с въвеждане на методи за 

ангажиране на потребителите в поддържането на институцията, осигуряване на възможности за 

инициативност на децата и младежите, както и разработване на съвети от потребителите, който 

да участват във вземането на решенията в рамките на центровете от резидентен тип. 

Участвалите в изследването са посочили, че за да бъдат гарантирани правата на детето в и след 

институционалния престой е необходимо, да бъдат разработени механизми, които да дават 

спокойствие на напусналите, че за в бъдеще ще могат да се обърнат за помощ отново към 

институцията, както и за предложения между институционалната комуникация, по случай на едно 

дете да бъде координирана, за да не се допуска преповтаряне на дисфункционалият модел на 

родителство, в който родителите дават различни послания.  

 

Същевременно 38,9% професионалистите споделят, че за тях институцията не предоставя 

възможност за гражданско участие на настанените деца и младежи. 

17 от 18 професионалисти споделят, че децата и младежите са запознати по време на 

престоя си в институцията са запознати с правата си. 
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6. Партньорство с други организации   

Представителите на организациите смятат, че имат изградени добри партньорства с 

останалите организации, включени в системата за закрила на детето.  

 

Като примери са дадени редица правителствени и неправителствени организации, 

правоохранителни и правозащитни организации като:  

Правителствени организации - съд, прокуратура, полиция, училище, община, културни 

институции, МОН, Отделите за закрила на детео, Социалните служби 

В правителствените структури, никъде не бяха отбелязани болничните заведения , 

поликлиниките, здравните служби и лекарите. 

Неправителствени организации- Български Червен Кръст, Фондация "П.У.Л.С." ; Фондация 

"Асоциация Анимус" ; Фондация "Мисия без граници", Фондация Институт за Социални 

Дейности и Практики /ИСДП /, Международна Организация по Миграция /МОМ/, 

Национална Мрежа за Децата, А 21 
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Като основни трудности които изтъкват професионалистите за работа с настанените деца 

в институциите и грижите от резидентен тип могат да се обобщят като: 

 Много налична документация за попълван, която голяма част от 

професионалистите смятат за излишна. 

 Трудности при работата с децата- овладяване на агресивните и себе-

деструктивните прояви 

 Трудности при разбирането на децата и тяхното поведение 

 Работа под постоянен стрес и напрежение, което понякога е непоносимо 

 Психотичните състояния и проявления при децата 

 Липсата на достатъчно средства и издръжка на децата 

 Липса на квалифициран персонал и подкрепа от външни специалисти 

 

Заключения и препоръки:  

Изводите са направени на базата на целия доклад, като са взети под внимание и 

събеседванията, направени с различни специалисти в и извън вече системата за грижа на 

детето. 

По отношение на правилата за съжителство в институциите, професионалисте са почти 

единодушни, че биха могли да бъдат въведени промени. Като предложените промени включват 

увеличаването на броя обучени психолози в работата с настанени деца, повишаване на 

финансирането и предоставяне на индивидуално специфични възможности за децата и 
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младежите. Като се предлагат възможности за участие в спортни клубове, клубове по интереси и 

възмоности за участие в културни инициативи.  

В изследването професионалистите са запитани и как биха могли младите им потрбители да се 

включат в живота на институцията. Предложенията са свързани с въвеждане на методи за 

ангажиране на потребителите в поддържането на институцията, осигуряване на възможности за 

инициативност на децата и младежите, както и разработване на съвети от потребителите, който 

да участват във вземането на решенията в рамките на центровете от резидентен тип. 

Участвалите в изследването са посочили, че за да бъдат гарантирани правата на детето в и след 

инстуционалния престой е необходимо, да бъдат разработени механизми, които да дават 

спокойствие на напусналите, че за в бъдеще ще могат да се обърнат за помощ отново към 

институцията, както и за предложения между институционалната комуникация, по случай на едно 

дете да бъде координирана, за да не се допуска преповтаряне на дисфункционалият модел на 

родителство, в който родителите дават различни послания.  

Относно подготовката за напускане на институцията и последващата подкрепа. 

Както е споменато в Общите европейски насоки за преход от институционална грижа към 

грижи в общността, този преходен процес не е просто физическо преместване на деца от 

институция към новото им място на живот. Променя се целият живот на детето: къде и с 

кого живее, кой осигурява подкрепа, кои са техните приятели и съседи и дори как ядат и 

се обличат. Целта на индивидуалния пожизнен проект е да осигури съгласуваност между 

това, от което детето се нуждае, как желаят да живеят живота си и подкрепата, която 

получават, за да бъдат готови да напуснат дома. Ето защо е от решаващо значение 

процесът на преход да е в съответствие с индивидуалния пожизнен проект и да отчита 

индивидуалните предпочитания и способности. 

 

Слабости и силни страни на националната система 
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 Липсват услуги за подкрепа на децата, излезли от институции и/или алтернативни 
грижи. Няма държавна политика, а проследяването на „случаите” на деца в риск,  
извършвано от ОЗД е формален акт, често без реална подкрепа и чувствителност 
към миналото на децата, техните индивидуални травми и евентуалните им 
рефлексии.  

 

 С децата в алтернативна грижа не се работи превантивно, а едва след заявен 
проблем. Натрупаната информацията не се обработва и анализира с цел 
разпознаване на индикатори, извеждане на добри практики и промени в 
законодателството.  

 

 За повечето деца/ младежи връзките с предишния им живот са загубени. Няма 
почти никакви данни за минали връзки или събития в живота на настанените в 
ЦНСТ, деца. 

 Децата, живеещи в резидентните услуги, идват предимно от големи социални 
домове – институции, което предопределя и последващото маладаптивно 
поведение; 

 Последиците от преживяната от децата в миналото злоупотреба и травма не са 
признати за проблем, върху който следва да се работи. 

 Голям процент от децата, попаднали в институции са осиновени деца, които са 
изоставени от осиновителите или са деца с травматично минало и генерализирана 
тревожност;  

 Отсъства планиране на бъдещето за някои от децата (особено тези с тежки  

поведенчески проблеми). 

 Често персоналът е неподготвен за да се справя с децата, които са с поведенчески 

проблеми и генерализирана тревожност и не получава никаква супервизия или 

консултация. 

 Индивидуалните планове за действие и плановете за грижи, разработени при 

настаняването на децата са формални и не предвиждат перспективи за справяне за 

в бъдеще. 
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 За някои от децата нямаше никакви образователни планове,като голяма част от 

децата са неграмотни . 

 За някои от услугите нямаше допълнителна или допълваща подкрепа от общността 

(никакви други услуги изобщо не бяха използвани). 

 В някои случаи не бяха изградени умения за независим живот. 

 Бъдещето на децата остава под въпрос - повечето от тях вероятно ще останат 

институционализирани и като възрастни. 

 От събеседванията с децата от институциите стана ясно, явно изразения страх от 

напускането на институцията и донякъде осъзнатата „заплаха „ от света на вън. 

Това преживяване води  след себе си редица дезадаптивни модели на 

функциониране и девиантни прояви с персистиращи психотични защити. Децата са 

явно провокативни в социалния живот, извън и вътре в институцията, отказват да 

приемат реалната си възраст. Често изразяват тези страхове през явната 

флуктуация между това съзнавано да укриват възрастта си и/или да приемат едно 

регресивно вдетинено емоционално и  поведенческо изразяване и изцяло 

отхвърляне на лична отговорност.  
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