
Наръчник за деца, 
живеещи в институции, 
предоставящи 
резидентнa грижа



Хей, здравей! 

Добре дошла! Аз се казвам 
Иво и съм доброволец. 
Тук съм, за да ти помогна 
да се запознаеш с мястото, 
което ще стане твой дом. 

Преди години аз също 
съм живял тук, а сега имам 
собствен дом и семейство. 

Ти как се казваш? 



Всеки тук е добре дошъл, Мария! 
Тук можеш да намериш приятели и 
значими възрастни, които се грижат 
за нуждите на всяко дете. Тук има 
различни деца, говорят различни 
езици, цветът на кожата им е различен, 
имат различни религии. Всяко дете 
има своето индивидуално защитено 
пространство и еднакви права, които 
е важно всички да уважават. 

Знаеш ли, Мария, 
какво значи 
“права на хората”?

Мария.



Да! „Право” е нещо като 
„защита” на моите нужди и 
достойнство. Като правото 
да съм свободна и да се 
развивам, докато раста. 
Имам право и на семейство!

Браво, Мария, точно така! 
Тук всички деца, 
независимо от различията 
си, имат еднакви права.



Всички нужди са взети под 
внимание и от първостепенно 
значение е „най-добрият 
интерес на децата”. 

Където и по света да отидеш, 
Мария, в друг град или държава, 
ти и твоите близки можете да 
станете граждани на това място. 

Ти имаш правото да казваш 
коя си, откъде идваш и да 
изразяваш свободно мнение по 
всички въпроси, които засягат 
теб и твоето семейство.



А кой ще иска да чуе 
моето мнение?

Всички възрастни около теб и тези, които се грижат за теб, 
трябва да се съобразяват с това твое основно право. 

Имаш право да се обучаваш и да търсиш информация по 
всички въпроси, които те интересуват. 

А кой ще ми дава тази 
информация ?

Всички възрастни, грижещи се за теб, имат задължението 
да ти предоставят всякаква информация. Те ще ти разкажат 
всичко на езика, на които ти говориш и разбираш.



О-о-о, това е чудесно! Значи 
мога да продължа да ходя на 
училище и да научавам все 
нови и нови неща за света?

Разбира се, Мария! Това е 
едно от основните права, 
застъпено и в Конвенцията, 
за която вече говорихме.



И ще мога да се 
забавлявам, да пея 
и да танцувам. 
Ти знаеш ли какви 
чудни танци знам? 
Нося ги в сърцето 
си оттам, откъдето 
идвам! 

Разбира се, Мария! 
Ще можеш да покажеш 
своята култура и да се 
запознаеш с културата и 
вярванията на другите 
деца.



Тук всичко е осигу-
рено и ще имаш твоя 
стая, легло, място 
да учиш и да се 
забавляваш, винаги 
прясна храна, а може 
да се научиш и сама 
да си я приготвяш, 
ще можеш да се 
забавляваш и да си 
почиваш.



Знаеш ли, ако някой ден някой иска да ти причини нещо, което на теб не ти 
харесва, кара те да правиш неща, които те карат да се чувстваш уплашена, 
засрамена или да изпитваш вина, тогава кажи “Това не ми харесва!”. 

Ако някой те кара да извършваш тежък физически труд и ти обещава 
заплащане, но това е тежко и непосилно за теб, отново имаш право да не 
го правиш. 

Ако някой ти предлага, каквито и 
да било наркотици, не ги взимай. 
Тези вещества са отровни, водят да 
унищожаване на тялото, мозъка и 
психиката ти! 

Важно е да не се притесняваш и да 
разказваш за това на хората, които 
се грижат за теб в Дома. 

Важно е също да не се страхуваш - 
всички институции, които работят 
за Закрила на детето, са на твоя 
страна и ще те защитят. 
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Тук, в този дом, ще намериш спокойствие, приятелска
среда и грижещи се възрастни, с които ще чертаеш пътя 

на твоето израстване, твоя план за живота.


