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среда

SOS Детски селища са ангажирани да създадат и поддържат обгрижваща и защитена среда,
която налага основните си принципи и предотвратява насилието и експлоатацията над
деца. Ние решително осъждаме всички форми на злоупотреба с деца и експлоатация, било
то вътре или извън нашата организация, и винаги реагираме на всеки случай на доказана
или предполагаема злоупотреба или опит за злоупотреба в рамките на нашата сфера на
влияние и в съответствие с нейната природа. Полагаме усилия, осигуряващи съответните
механизми за повишаване на нагласите, превантивна помощ, насърчаване сигнализирането
и улесняване на ответната реакция. Те варират от действия за развитие на човешките
ресурси като тренинги и консултации до мерки като временно отстраняване от длъжност,
уволняване и правни действия.

НАШАТА ПОЛИТИКА Е БАЗИРАНА НА
а. Корените на SOS Детски селища, нашата визия, мисия и ценности.
б. Конвенцията на ООН за правата на детето.
в. Опита и приноса на заинтересованите лица от редица асоциации на SOS Детски Селища,
включително децата, които са важни заинтересовани лица (виж основните заинтересовани
лица и техните послания изброени по-долу) и на тяхното мнение се отдава особена
важност.
г. Стандартите за защита на детето, определени от Коалицията за запазване безопасността
на децата (Keeping Children Safe Coalition)

ОБХВАТ НА ТЕМАТА
Безопасността
на децата
е отговорност
на всички

SOS Детски селища работи в съответствие с Конвенцията на ООН за правата на детето:
най-добрия интерес на детето е нашe основно съображение. Всяко дете има право да
развие своя пълен потенциал, право на качествено образование, участие и недискриминация. Всеки има отговорността да защитава децата от всички форми на злоупотреба, пренебрегване, експлоатация, насилие и дискриминация. В този политически документ, специално внимание е обърнато на вътрешните механизми за превенция и реагиране на насилие
над дете в рамките на SOS Детски селища.

ВЪВЕДЕНИЕ
Този документ е задължителен за всички сдружения, членуващи в
SOS Киндердорф Интернационал. На основата на този документ всяко национална сдружение трябва да определи ясни механизми за подаване на сигнал и отговор, както и да
разработи последователни кризисни планове като създаде свой собствен подход за осигуряване защитата на децата в собствената си страна.
Всяко дете е потенциално в риск от злоупотреба и експлоатация. Някои момичета или
момчета може да са по-уязвими към злоупотреба и експлоатация, поради различни форми
на дискриминация и маргинализация свързани с техния социално-икономически статус,
пол, специални нужди, етнос, каста или мястото където живеят. Затова е от решаващо
значение всеки човек свързан с SOS Детски селища да разбира какво е злоупотреба с деца,
както и своята собствена роля и отговорност за защита на децата.
Всяко определение на насилието над дете изисква преди това да се дефинира какво е дете.
Според Конвенцията на ООН за правата на детето дете е „всяко човешко същество на
възраст под 18 години, освен ако националното законодателство не признава възрастта на
пълнолетие по-рано”.
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Ние отчитаме, че насилието и експлоатацията над деца са разпространени във всички
държави и общества по света. Да се опитаме да го определим като световен феномен също
е трудно поради огромните културни, религиозни, социални, политически, правни и икономически различия, които прeживяват децата. SOS Детски селища зачита всички култури и
религии, като в контекста на широк междукултурен и интердисциплинарен подход ние сме
създали единна рамка. За да предотвратим и противодействаме на насилието над деца от
съществено значение е ние като организация да достигнем общо разбиране за това какво
е насилие над дете и при какви обстоятелства са приложими нашите политики и процедури.
Още повече SOS Детски селища са ангажирани да разширяват работата си по повишаване
на осведомеността, превенция и застъпничество със семейства, общности и национални
власти за промотиране защита правата на децата.
Конвенцията на ООН за защита правата на детето осигурява международната рамка, очертаваща защита правата на детето от насилие и пренебрегване (Член 19), дискриминация
(Член 2) и различни форми на експлоатация (Членове 32-36); специално внимание е отредено на децата, лишени от родителска грижа (Член 20), децата бежанци (Член 22), деца в риск
от пристрастяване към наркотици (Член 33), деца, лишени от свободата (Член 37, 40), деца
в ситуация на въоръжени конфликти (Член 38, 40).
Чести се случаите, когато насилникът е човек, близък до детето и на когото то се доверява.
Чрез този документ ние се стремим да въздействаме позитивно на практиките на семействата в SOS програмите и общността. Нещо повече, SOS Детски селища признава важността на участието на децата, овластяването на момичетата и момчетата да говорят срещу
всички форми на злоупотреба, действайки като агенти , защитаващи себе си и своите връстници.

ЦЕЛИ НА ПОЛИТИКАТА ЗА ЗАЩИТА НА ДЕТЕТО
Политиката цели да:
•
•
•

•
•
•

•
•

Предотвратява случаи на злоупотреба с деца и намалява броя на инцидентите (дете
към дете, възрастен към дете) в селищата и програмите на всяко национално
сдружение;
Осведомява децата за техните права и активната им роля в защита на децата;
Информира децата, служителите, членовете на УС, семействата и членове на общността, доброволци и партньори (спонсори, донори, журналисти, държавни власти и т.н.)
относно политиките за закрила на детето и съответните процедури (повишаване осведомеността, превенция, сигнализиране, реагиране);
Насърчаване на служителите, директно ангажирани с децата да прилагат необходимите
умения за развитие и защита на децата;
Осигуряване на всеки служител необходимите условия на работа, за да може да допринесе за развитието и защитата на всяко дете;
Поощряване на открити и честни дискусии за насилието над деца на националните
срещи и обучения във всички програми и сред всички заинтересовани лица (деца,
младежи и техните семейства, деца и младежки възпитатели, служители на ръководни
позиции, членове на УС, експертите по връзки с обществеността и набиране на средства, учители, персонал по поддръжка и охрана и др.);
Въвеждане безпристрастни, сигурни и прозрачни механизми за подаване на сигнали
във всички програми, които гарантират правата на всички заинтересовани лица (деца,
родители, служители) да бъдат чути;
Формиране на активна защитна мрежа, така че всички деца и възрастни в нашата организация са в безопасност и защитени. Във и сред всички наши национални организации
служителите се стремят с общи усилия да защитят децата.
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КАКВО Е НАСИЛИЕ НАД ДЕЦА? – ДЕФИНИЦИИ И ТЕРМИНОЛОГИЯ
Дефиниции на четирите основни категории насилие: 2
ФИЗИЧЕСКОТО НАСИЛИЕ

е действителна или потенциална физическа вреда причинена
от действие или бездействие, което логично се контролира от родителя или от човек, на
когото е делегирана отговорността, силата и доверието. Физическото насилие може да
включва удряне, пляскане, разтърсване, хвърляне, отравяне, попарване или изгаряне,
давене и задушаване. Също може да означава и причиняване на физически вреди на дете,
чрез предизвикване на симптомите или умишлено разболяване на дете. Инцидентите може
да са единични или да се повтарят.

СЕКСУАЛНО НАСИЛИЕ

е налице при действия между дете и възрастен или друго дете,
което по възраст или развитие е в отношение на отговорност, доверие и сила; действията
имат за цел да задоволят нуждите на другия човек. Сексуалното насилие над дете включва
принуждаване или съблазняване на дете да участва в сексуални действия, без значение дали
детето е наясно какво точно се случва. Действията могат да включват физически контакт и
акт със или без проникване. Това също може да включва и принуждаването на детето да
гледа или да участва в заснемането на порнографски материали, или подтикването на
детето да се държи сексуално провокативно.

ПРЕНЕБРЕГВАНЕ и НЕБРЕЖНО ОТНОШЕНИЕ

е преднамерено действие или пропуск
от страна на грижещия се да осигури развитието на детето по отношение на: здраве,
образование, емоционално развитие, хранене, подслон и безопасни условия за живеене, в
съответствие с ресурсите, с които разполага семейството или грижещия се и което
причинява или има голяма вероятност да причини увреждане здравето на детето или
физическото, психическото, духовното, моралното или социалното му развитие. Това
включва и неспособност правилно да се наглежда и защитава детето от нараняване
доколкото това може да се предвиди.

ЕМОЦИОНАЛНО НАСИЛИЕ

е продължително емоционално мъчително отношение
към дете, което засяга неговата самооценка и развитие. Това може да включва създаването
на убеждение у детето, че е безполезно, не е обичано, че е неадекватно или създадено само
за да посреща нуждите на друг човек, или възлагането на нереалистични очаквания към
него. Действията включват ограничаване на придвижването, третиране, заплашване,
дискриминиране, превръщане в изкупителна жертва, развращаване, осмиване,
деградиране, тормозене, унижаване (например задаване на неудобни въпроси, извършване
на потенциално унизителни действия) или други нефизически форми на жестоко или
отхвърлящо отношение.

Особено внимание:
НАСИЛИЕ ОТ ДЕТЕ НАД ДЕТЕ
Предизвикателни
и променящи се
поведения

На твърдения или съмнения по отношение насилие от едно дете към друго дете трябва да
се реагира с особена чувствителност, въпреки това те трябва да се разглеждат през
процедурите за закрила на детето. Цялата работа с млади хора, които извършват насилие
изисква ефективен подход, който да гарантира защитата на засегнатите хора, като
същевременно се подкрепя младия човек да промени поведението си. Всеки такъв подход
изисква:
•
•

Признаването, че дете, което е насилвало друго дете се различава значително от
възрастен, който е извършил подобно деяние, като детето не осъзнава напълно защо
е извършило насилието и какви са последствията;
Взимането под внимание на най-добрия интерес на детето е основно съображение при
вземането на всички решения – както за жертвата така и за насилника.
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ТВЪРДЕНИЯ ЗА НАСИЛИЕ В МИНАЛОТО
Насилие в миналото в този документ се отнася до насилие, за което възрастен съобщава, че
е преживял като дете или младеж, докато е бил в SOS Детски селища. Често пъти човекът не
съобщава за насилието докато не минат много години след това.
Всички подобни твърдения се разглеждат като засягащи закрилата на детето през
процедурите за защита на детето. Всички Сдружения SOS Детски селища са подготвени да
разглеждат твърдения за насилие в миналото с прозрачни процедури и отговорно в
съответствие с техните разработени процедури за кризисен мениджмънт.

Отговорно
отношение
към твърдения за
насилие в миналото

Ние ще:
• Изслушаме твърденията за насилие в миналото, ще се отнесем към тези заявления
сериозно, и ще реагираме на тях отговорно;
• Търсим начини да съдействаме за благополучието на тези хора, които заявяват, че са
преживяли насилие в миналото;
• Защитаваме всяко дете, което към настоящия момент е обект на грижи от човек, който
е бил насилник.

НАРУШАВАНЕ НЕПРИКОСНОВЕНОСТТА НА ЛИЧНОСТТА И ЛИЧНИЯ ЖИВОТ НА ДЕТЕТО
Защита личността на детето се отнася до личните данни на детето, а също и снимки, текст,
филми и т.н за децата, които се произведени за публични цели:
Всяка информация за историята на детето, медицинското му състояние или семеен
произход трябва да се съхранява внимателно в администрацията на SOS Детски селища. С
тези данни трябва да се оперира конфиденциално и благоразумно.

Повишаване
чувствителността
за защита
личността на
детето

Децата и дори техните родители или настойници може не винаги да са наясно със
специфичната форма на емоционално насилие, която може да се предизвика при набиране
на средства, връзки с обществеността или комуникациите. Личността на детето е накърнена
например при създаването на рекламни материали без разрешение (снимки, филми, текст и
т.н.) изобразяващи момче или момиче; или чрез представяне на лична информация в
контекст, който разкрива идентичността на детето.
SOS Детски селища „уважава правото на детето на лично пространство ”3. Всички служители
и външни партньори, включени в разпространението на информация за децата и в
създаването и разпространяването на рекламни материали действат в съответствие с
изложените по-долу насоки:4
•

Когато се създават рекламни материали изобразяващи дете, ние искаме разрешение
както от детето така и от неговия официален настойник (или поне от възрастния, който
се грижи за детето).
•
Ние не искаме от децата да правят или казват неща, които могат да ги накарат да се
почувстват изложени на показ като „обект на съжаление” (като например да говорят за
миналото си или да събират дарения).
• Ние оперираме с имената на децата внимателно, особено във връзка с лична информация
за самото дете (напр. семеен произход, медицинско състояние, увреждания или
негативно поведение).
•
Отнасяме се с внимание, когато се комбинира текст с изображения и когато текста
съдържа лична информация за детето и когато снимката или видеозаписа показва
чувствителни аспекти от живота на детето и разкриват неговата идентичност.
Следването на тези насоки осигурява уважаването на личността на детето и в същото време
е превантивна мярка и повишава чувствителността към нарушаване на правото му на личен
живот. Базирайки се на тези насоки, служителите, които директно работят с децата, имат
правото и задължението да защитават децата от всеки опит за накърняване на тяхната
личност – било преднамерено или не.
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ЗАИНТЕРЕСОВАНИ СТРАНИ
Защитата на децата е ангажимент на всички. Това е интегрирана част от нашата работа и
засяга всеки в SOS Детски селища и всеки, който влиза в контакт с нашата организация.
Всяко Национално сдружение има специфичен подход базиран на настоящата Политика за
закрила на детето.

ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА
•
•

Деца (на възраст до 18 години)
Младежи (на 18 години или по-големи, включени в SOS програмите)

ОСНОВНИ ПОСЛАНИЯ КЪМ ТЕЗИ УЧАСТНИЦИ
- Ти имаш права – и това включва правото да кажеш НЕ
- Насилието не е позволено
- Ние те изслушваме и се отнасяме към теб сериозно
•

Деца и младежи, отгледани в SOS
- Ти също си участник
- Ние те изслушваме и се отнасяме към теб сериозно
- Подкрепяй своите братя и сестри – нека знаят правата си

•

Служители, които работят директно с децата и младежите:
SOS майки, SOS помощник майки и SOS семейни помощници, младежки лидери
- Любовта и привързаността са необходими за създаването на дълготрайни и
стабилни отношения в SOS семейството – прегръщането или гушкането на
дете не е злоупотреба!
- Получавате подкрепа за позитивно родителстване
- Вие не сте сами при насилието от дете над дете

•

Служители, които работят за развитието на детето: възпитатели, социални работници,
психолози
- Имате подкрепа при развиването на позитивни, възпитателни процеси.

•

Директори на селищата
- Вие играете важна роля във включването на всички заинтересовани лица и зачитане
мнението на децата
- Имате правото да поставяте благополучието на децата над необходимостта от
информация и набиране на средства.

•
•

Биологичните родители на децата, включени в програмите на SOS Детски селища
Биологичните семейства на SOS майките и SOS помощник майките
- Имате подкрепа при прилагането на позитивни, възпитателни процеси.

•
•
•

Учители и служители във всички SOS образователни структури
Възпитатели в детски градини
Сътрудниците в програмите за подкрепа на семейството (хора, работещи директно със
семейства и деца): родители, осиновители, приемни родители, близки и роднини в
общността, доброволци
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ОСНОВНИ ПОСЛАНИЯ КЪМ ТЕЗИ УЧАСТНИЦИ
- Вие сте модел за подражание и сте чути.
- Вие имате подкрепа в развитието на позитивни, възпитателни процеси
- Изслушвайте децата: обръщайте внимание на вероятни следи на насилие; поемете
отговорностите си и бъдете на тяхно разположение, когато те се нуждаят от
подкрепата ви.

ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА
•
•
•
•
•
•
•

Административен персонал, персонал по поддръжка и охрана в селищата, програмите,
националните офиси и секретариат.
Лидерите на други служби и програми
Националните директори
Членове на УС
Спонсори, донори, журналисти и посетители
Партньори от други организации, с които работим и взаимодействаме
Външни сътрудници и консултанти, които предоставят услуги

- Защитата е ангажимент на всички; вие сте част от екипа.

ПРАКТИЧЕСКИ ИЗМЕРЕНИЯ ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА
КАКВО ПРАВИМ – ОСНОВНИ ЧАСТИ НА ТАЗИ ПОЛИТИКА
А. ПОВИШАВАНЕ НА ЧУВСТВИТЕЛНОСТТА: Повишаване чувствителността за насилието над
деца и свързаните с това рискове
Б. ПРЕВЕНЦИЯ: Осигурява указания за това как де се предпазят децата от насилие
В. СИГНАЛИЗИРАНЕ: Установяване и придържане към ясни процедури за съобщаване
Г. РЕАГИРАНЕ: Гарантира предприемането на конкретни действия при съмнения или сигнал
за насилие над дете.

А. ПОВИШАВАНЕ НА ЧУВСТВИТЕЛНОСТТА:
Създаването на отворена и отговорна култура във всички програми на SOS Детски селища
и сред общностите, с които работим е необходимо за предпазване на децата. Ние като
организация и като отделни служители се нуждаем от смелост да нарушим мълчанието и
табуто при обсъждане насилието над деца. Посредством защитена, ясна и честна
комуникация ние даваме и получаваме както позитивна така и негативна обратна връзка.

Смелост
да се наруши
мълчанието

Важно е да се спазват следните основни фактори:
1.

Всеки, свързан с SOS Детски селища трябва да разбира какво е насилие над дете и
всичките последствия от него.
2. Трябва да осигурим редовно възможности за обсъждане правата и закрилата на децата
(например по време на срещи, неформални дискусии или по време на оценяване
представянето в работата).
3. Ние осигуряваме редовно възможности за момичетата и момчетата (на различна
възраст и с различен произход) да изразят своето мнение по въпросите, които ги
засягат, така че всеки въпрос свързан със защитата е чут и съответно му е обърнато
внимание.
4. Трябва да се ръководим от най-добрия интерес на всяко дете в процеса на защита на
детето. В случай на конфликт на интереси даваме приоритет на благополучието на
детето.
5. Ролите и отговорностите свързани със защитата на детето са ясно определени и
изговорени.
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6.

Всички трудови договори и длъжностни характеристики, подписани от служителите и
представители на организацията, също се отнасят до политиката за защита на детето.

Б. ПРЕВЕНЦИЯ
Създаване и
поддържане на
безопасна среда

За да предотвратим насилието над деца трябва да създадем и поддържаме среда, която
утвърждава нашите основни ценности в SOS Детските селища, Програмите за подкрепа на
семейството и всички други услуги и програми на SOS Детски селища.
Широк набор от действия могат да подпомогнат за това: основният фокус е върху извършването на подходящ подбор на персонал и подходи за развитие. В комбинация с това е
необходимо внимателно да се вслушваме в децата, да се отнасяме сериозно към тяхното
мнение, да ги поощряваме да участват в дискусии по проблемите свързани със защита на
децата, и да им създадем възможност да изградят отношения, базирани на доверие. Ясно е,
че е много по-малко вероятно да има случаи на насилие в среда, която подкрепя участието
на децата на всички нива.
1. Прилагат се най-високите стандарти за подбор, набиране и проверка на служителите.
Кандидатите за всяка позиция, без значение дали са служители или доброволци, трябва
да предоставят информация за своето съдебно минало. Това се допълва от представянето на свидетелство за съдимост или друг съответен документ и проверка на препоръките.
2. Всички служители получават адекватно обучение и подписват правила за поведение в
организацията, потвърждаващи тяхното разбиране на и ангажираност с нашата политика за защита на децата.
3. На всички служители е проведена програма за въвеждане по отношение на политиката
за защита на детето по време на първия месец от назначаването им на работа.
4. Защита на детето е редовна тема във всички обучителни програми.
5. Чрез обучения и споделяне на опита ние научаваме разликите между подходящото и
неприемливото поведение. Служителите, които директно работят с деца и младежи се
отнасят към децата с привързаност, но спазват ясни граници.
6. На децата се дава възможност да имат роля в своето собствено развитие и защита. Те
се окуражават да участват във всичко, което засяга техния живот и се включват в дискусии за техните права. Децата обсъждат какво е приемливо и неприемливо поведение и
какво трябва да направят ако почувстват, че нещо не е редно.
7. На всяко дете се предоставят възможности за индивидуално развитие, съобразени с
неговите нужди и потенциал. Служителите получават обучение и подкрепа за да прилагат дейностите по закрила на децата.
8. Всички служители, които директно работят с децата и младежите имат достъп до семейно консултиране, когато това е необходимо.
9. Служителите се стимулират да обменят редовно своя опит в съответното звено или
между отделните структурни звена и програми по отношение на това как подхождат
към закрилата на децата.
10. Ние обръщаме внимание на адекватните условия на работа във всички структурни звена
и програми, като прилагаме стандартите на Ръководството за SOS Детски селища и
Наръчника за човешките ресурси, взимайки под внимание културните и правни условия
във всяко национално сдружение.
11. Посредством нашата работа по застъпничество сред общността и широката общественост системите за защита на детето се засилват, което подобрява превенцията и противодействието на проблеми свързани със защитата на децата.
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В. СИГНАЛИЗИРАНЕ
Към всеки повдигнат проблем се отнасяме сериозно – било то в SOS Детски селища,
Програмите в подкрепа на семейството и другите програми – и предприемаме съответните
действия. Всяко национално сдружение определя и прилага ясни процедури за
сигнализиране и реагиране, включително вътрешни канали за комуникация и определяне на
ролите и отговорностите на всички включени хора. Предприемат се бързи и прозрачни
мерки, съобразени с местното законодателство.
1.

2.

3.

4.

5.

Ключови хора за
защита на децата
определени във
всички програми

Екип от трима човека е избран във всяко структурно звено и програма, на който се
докладва всеки проблем; членовете на този екип за закрила на детето са представени
на всички деца и служители. От една страна този екип за закрила на детето е подготвен
да реагира адекватно в кризисни ситуации и събира и съхранява информация за всеки
инцидент и злоупотреба с дете.5 От друга страна основната цел на техните усилия е да
повиши чувствителността към превенция на насилието. Във всяко SOS Детско селище
екипът се състои от директора на селището, поне една SOS майка и друг избран
служител или сътрудник (социален работник, лидер от общността и т.н.). Екип за защита
на детето, състоящ се от директора и двама служители (или членове на общността) се
избира и в другите програми и структурни единици. В идеалния случай, мнението на
децата и възрастните, участващи в програмите на SOS Детски селища се взима под
внимание при избора на екипа за защита на детето. Разбира се, хора, на които са
повдигани обвинения в злоупотреба, не могат да бъдат членове на екипа за закрила на
детето.6
На национално ниво, екипът за защита на детето се ръководи от националният
директор и се състои от двама до четири човека. Те се упълномощават от Управителния
съвет и мониторират общото положение за защита на децата в страната. Представител
на националния екип за защита на детето трябва да е включен в разследването на всеки
случай на злоупотреба с дете. Националният директор е крайната отговорна инстанция
и представя два пъти годишно доклад пред УС по отношение състоянието на
национално ниво за защитата на децата в съответното националното сдружение на SOS
Детски селища.
Конфиденциалността е от най-голямо значение, когато се разглеждат случаи на
злоупотреба; информацията трябва да се използва с внимание. Детето или всеки друг
човек, който дава информация за злоупотреба с дете трябва да е осведомено, че ако
сигнализира за случая, информацията за повдигнатия случай на злоупотреба ще бъде
споделена само с тези хора, които са упълномощени да имат достъп до тази
информация, като напр. избрания екип за закрила на детето и други отговорни лица.
Всеки служител е длъжен незабавно да даде информация, която му е известна за
евентуален случай на злоупотреба с дете на член на екипа за закрила на детето. Всеки
възрастен, който отказва да даде информация или прикрива какъвто и да е вид
злоупотреба се счита за съучастник.
Дете, служител или друг възрастен, който докладва информация се подкрепя и
защитава. На човека обвинен в злоупотреба с дете се дава възможност за справедливо
изслушване.

Г. РЕАГИРАНЕ
Към всички форми на насилие над деца се отнасяме сериозно, без изключения и във всички
SOS програми реагираме в съответствие с тежестта на нарушението. Ние гарантираме, че
винаги има съответен отговор, без значение дали извършеното насилие е определено като
голямо или незначително. Чрез реагирането ние гарантираме, че са спазени прозрачни и
справедливи процедури, така че никой не е несправедливо обвинен и правата на всички
засегнати са защитени.
1.

Винаги има
отговор

При всички съмнения за или доказани случаи на злоупотреба с деца или пренебрегване,
фокусът е върху предпазването и защитата на детето. В същото време се осигуряват
мерки за реабилитиране и се гарантира защитата на всички засегнати. Засегнатите лица
(от SOS семейството, от семействата включени в програмите в подкрепа на
семейството или младежките общежития и т.н.) получават необходимото консултиране
и подкрепа.
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2.

3.

4.
5.

6.

7.
8.
9.

Всяко национално сдружение определя какви процедури да следва за различните нива
на злоупотреба. При разследването на инцидент, включващ злоупотреба с дете трябва
да бъдат включени външен експерт и представител на националния екип за закрила на
детето.
Във всички случаи на злоупотреба, се провежда вътрешно разследване от неутрален
човек, който не е въвлечен в случая. Този човек представя резултатите от проведеното
разследване на екипа за закрила на детето, който взима решения за действията, които
ще бъдат предприети.
При реагирането в случаи на насилие от дете над дете фокусът е върху това какво е
най-добро за развитието и защитата на всички деца въвлечени в такъв случай.
Ако насилието е извършено от възрастен, в съответствие с тежестта на насилието, се
предприемат юридически мерки в съответствие с националното законодателство,
които определят нивото на отговорност във всеки индивидуален случай. Когато е
необходимо се осигурява правна подкрепа.
Има ясно определен и обучен лидер - един човек, отговорен за външната и вътрешна
комуникация по отношение инциденти на злоупотребата с деца в рамките на
националното сдружение. Този човек се подкрепя от националния екип за защита на
детето.
Решенията и действията се предприемат бързо.
Случаите се докладват на отговорните социални институциите в съответствие с
процедурите за това определени от националното сдружение.
Писмени досиета за всички докладвани случаи и тяхното приключване се пазят в
структурните звена или програмите.
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БЕЛЕЖКИ:
Ръководството за прилагане на Политиката за защита на детето от насилие се основава на
опита на 28 пилотни страни. Този документ е практическа подкрепа в процеса на прилагане
на Политиката от страните са национални асоциации SOS Детски селища.

1

2
Следните дефиниции са базирани на дефиницията използвана от EveryChild както и на
дефинициите изработени от Световната Здравна организация 1990. По-нататъшно
уточняване на тези и други форми на насилие над деца може да бъде намерено в „Keeping
Children Safe: Standards for Child Protection”, обучителни материали стр. 123. Тези
обучителни материали са разработени от Keeping Children Safe Coalition, UK през 2006
http://kepingchildrensafe.org.uk/
3

Ръководство за набиране на средства на SOS Детски селища, стр.40

По-подробни насоки за закрила на личността включително основна информация,
обяснения и примери са включени в Ръководство за Закрила на детето. Насоките описани
там могат да се считат само за препоръки докато не се въведе официална политика за
личната информация.

4

5
Всяко повдигнато съмнение или твърдение, резултатите от разследване, интервюта и т.н.
се документират и съхраняват на сигурно място. Препоръчва се да се документират и
анализират проблемите свързани със закрила на децата, които възникват в общностите
както и да се адаптират в съответствие с това програмите и услугите предоставяни от SOS
Детски селища.
6
В случай на повдигнато обвинение срещу директорът на селището или директора на
структурна единица неговият заместник трябва да бъде уведомен незабавно.
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