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Съветът на Европа е водещата европейска организация в областта на правата на 
човека. В нея участват 47 държави членки, 28 от които са и членки на Европейския 
съюз. Всички държави – членки на Съвета на Европа, са подписали Европейската 
конвенция за правата на човека, международен договор, чиято цел е защитата на 
правата на човека, демокрацията и върховенството на закона. Европейският съд 
по правата на човека осъществява надзор върху прилагането на конвенцията от 
държавите членки.

Настоящият документ е информативно ръководство, предназначено за специалистите в системата за 
социални грижи, които работят с деца и млади хора, настанени в алтернативна грижа. Ръководството 
е написано, с цел да допълва брошурата „Деца и млади хора  в грижа: Научете повече за правата си!“ 
и предлага на специалистите в системата за социални грижи практически подходи, които те могат да 
прилагат в ежедневната си работа. То представя правата на детето като права на човека, основаващи 
се на стандартите на Организацията на обединените нации и Съвета на Европа, както и на стандартите 
„Качество за децата“, и съдържа полезна информация за наличните методи и инструменти. Специа-
листите могат да използват това ръководство на всички етапи на работата с деца – от момента на 
вземане на решение за настаняване на дете в системата за грижа до етапа на подготовка на детето за 
напускане на системата.

Специалистите могат да правят справки в различните раздели на ръководството, да го прочетат от начало 
до край или да го използват като полезен инструмент в своите разговори с деца в съчетание с брошурата 
„Научете повече за правата си!“. Това ръководство, което е илюстрирано с множество истории и изо-
бражения, съдържа примери за теми и разговори, които са предложени от специалисти в системата за 
социални грижи, деца и млади хора, омбудсмани и неправителствени организации с изричната цел да 
помогнат на другите за прилагане на практика на подход, основан на правата на детето.

Публикацията „Гарантиране на правата на детето – Ръководство за специалисти в системата за 
алтернативна грижа“ може да бъде изтеглена на адрес www.coe.int/children – уебсайтът на програмата 
за правата на детето на Съвета на Европа „Да изградим Европа за и с децата“.
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Предговор

публикацията „Гарантиране на правата на детето“ е изготвена в сътрудничество между SOS 
Children’s Villages International и Съвета на Европа. Като се основават на успеха на предишното 
си сътрудничество, довело до публикуването на брошурата „Научете повече за правата си!“, 

Съветът на Европа и SOS Children’s Villages International предприеха нов амбициозен проект, чиято 
цел е разработване на ръководство за информиране на специалистите в системата за социални грижи 
относно правата на децата в алтернативна грижа, като по този начин насърчават интегрирането на 
подход, основан на правата на детето в тяхната практика.

 Бяха проведени консултации в три държа- 
ви – Албания, Хърватия и Естония, с конкретната 
цел социални работници, млади хора, които са 
били настанени в системата за грижа, работещи в 
системата за грижа, възпитатели и ръководители 
в системата за социални грижи, ръководители на 
неправителствени организации (нПО), представи-
тели на академичните среди и представители на 
УниЦЕФ, социални министерства и омбудсмани за 
деца да споделят действителния си опит и възгледи 
относно ежедневните предизвикателства пред 
специалистите в системата за социални грижи и 
подкрепа, от която се нуждаят.

 В първоначалната дейност по разработване 
на ръководството участваха повече от 80 души, а 
в редакцията му още 25 души. За завършването на 
настоящото ръководство дължим благодарност за 
ценния принос на много хора и организации.
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ЗА НАСТОЯЩАТА БРОШУРА ДОПРИНЕСОХА:

 Членове на проектния екип на Ели Кийн: ронан Мангън, Стефани Бюрел, Юлия 
Коваленко Дягилева, Леонард Гуни, Кресимир Маквич, Алма Гума и Келиг Пюие. 
Консултанти по въпросите на младежта: Газменд Ламе и желька Матие и професорите 
Майк Стийн и Джон Торбърн. От Албания: Енкелейда Лопари от „Terre des Hommes“, 
Газменд Зита от Държавния инспекторат по труда на Албания, Алкет Юпи, омбудсман за 
деца и Флориана Хима от УниЦЕФ. От Естония: Министерство на социалните въпроси, 
Отдел „Социално подпомагане“, Служба на канцлера на правосъдието, отдел „Права на 
децата“, Талински университет, институт за социална работа, специалист в областта на 
закрилата на детето от Талин, отдел „Социално подпомагане и здравеопазване“, отдел 
„Социално подпомагане“, специалист в областта на закрилата на детето от окръг Лооне, 
ръководител на SOS дом за младежи – Кейла, неправителствените организации EATL, 
ELNHÜ и „Oma Pere“, SEB Heategevusfond, Естонски съюз за благосъстояние на детето. 
От Европейската социална мрежа: Катрин Холанд, ръководител „иновации в систе-
мата за социални грижи“, Греъм Оруен, директор на Службата за закрила на детето, 
Боткирка Шведен и Сандра Хагемайер, Служба за закрила на детето, Кьолн, Германия, 
Сандра Верхауверт, местни публични центрове за социално подпомагане, Белгия, 
Алексис Джей, главен консултант по социална работа към шотландското правителство 
и Алфонсо Лара Монтеро, висш служител в областта на политиката и изследванията 
към Европейската социална мрежа (ЕСМ). От SOS Children’s Villages International: ралука 
Вервайен-Сламнеску, Магдалена Крен, Алън Кикучи Уайт, Силви Делкроа, Барбара Зайлер, 
Клаудия Грасл, Арнолди Волфрам Шнайдер, Ян Фолда, Бележката Кулиг и Ясна Софович, 
както и всички останали специалисти в системата за социални грижи, деца и млади 
хора, които с участието си допринесоха за изготвянето на настоящото ръководство.

 „Гарантиране на правата на детето“ не е поредното ръководство за социални 
работници и работещите в системата за грижа, а е разработено като ръководство и 
инструментариум, съдържащ практически подходи за усъвършенстване на тяхната 
работа. ръководството има за цел да докаже на специалистите в областта на грижата 
и социалната работа, че използването на подход, основан на правата на детето в 
ежедневната им работа води до повишаване на качеството не само на грижите, които 
получава едно дете, настанено в системата за грижа, но и на професионалната прак-
тика на специалистите. То има за цел да подчертае, че правата на децата, живеещи в 
алтернативна грижа, трябва да бъдат в центъра на всички процеси, свързани с грижата, 
и че над всичко останало техните права и тяхното благосъстояние трябва да бъдат 
гарантирани и да се смятат за свещени.
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Въведение
„Фактът, че те уважават и изслушват, поражда чувство 
на близост между нас и социалните работници.“
Млад човек в алтернативна грижа, Албания 

ОТНОСНО  НАСТОЯЩОТО 
РЪКОВОДСТВОТО

настоящото ръководство е предназначено за хора, които работят с деца и млади хора в различни 
форми на алтернативна грижа. То има за цел да ви помогне да разбирате и да подкрепяте правата на 
децата, с които работите. То трябва също така да ви подпомогне във важната работа, която извършвате.

„Извеждането на детето от семейството му  
трябва да се прилага само като крайна мярка 
и за възможно най-кратък срок.“
насоки на ООн за алтернативна грижа за деца 

 Опитът от редица различни сектори и държави показа, че възприемането на подход, основан на 
правата на детето към алтернативната грижа предлага по-обогатяваща, по-малко стресова и по-обе-
щаваща среда за всички. Признава се също така, че това е „правилният“ подход — децата и младите 
хора имат същите права като възрастните. Те имат основание да очакват спазването им от страна на 
възрастните, с които са в контакт.
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 Подходът, основан на правата на човека към 
работата в алтернативната грижа за деца е:

   по-обогатяващ, тъй като взаимоотно-
шенията се изграждат върху доверие и 
взаимно уважение. Това е по-удовлет-
воряващо както за вас, така и за децата 
и младите хора, с които работите;

   по-малко стресов, тъй като проблемите се 
определят по-лесно, а решенията се при-
емат като собствени от тези, които трябва 
да ги осъществяват, което означава, че е 
по-вероятно те да се придържат към тях;

   по-обещаващ, тъй като осигурява по-
голяма подкрепа на децата и младите 
хора – запознава ги с някои от предиз-
викателствата, пред които ще се изпра-
вят по-късно в живота, и им предоставя 
стратегии, които могат да използват, за да 
се справят с тези предизвикателства.

Благодаря на моя възпитател 
за всичко – най-добрият 
възпитател, който бих 
могъл да имам. Благодаря 
Ви, че повярвахте в мен.“
Млад човек в алтернативна грижа, Хърватия

 настоящото ръководството допълва брошурата 
„Научете повече за правата си!“, която е ръко-
водство, информиращо децата относно правата 
им и какво означават те на практика. настоятелно 
препоръчваме да проучите и двете ръководства 
и да запознаете децата и младите хора, с които 
работите, с ръководството, предназначено за тях. 
Това ще им покаже, че сте сериозен и ще спомогне 
за развитието на доверие от двете страни.
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ползите  
за вас

По-добро 
 разбиране 
 на младите 

 хора

Практически 
стратегии,  

нови подходи

Ясни граници, 
 по-добро вземане 

на решения

По-добри 
отношения,  

повече  
доверие

По-добри  
резултати за вас 

 и за детето

ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВАТА
ПРЕД ВАС… 

 работата, която вършите, е изключително 
ценна и от голямо значение както за децата, така и 
за обществото като цяло. Обществото обаче често 
не отчита предизвикателствата, пред които сте 
изправени, отговорността, която носите, както и 
стресовия характер на работата ви. 

   Често се налага да се справяте с 
предизвикателното поведение на 
хора, които са ви поверени.

   Често ви се налага да вземате трудни 
решения в ситуации на противоречие 
между потребности и права на лица.

   Трябва да спазвате множество пра-
вила, политики и закони.

 Освен всичко това може да е трудно да съчета-
вате административните си задължения с необхо-
димостта да работите пряко с поверените ви деца, 
като често липсва професионалната подкрепа, от 
която се нуждаете.

ЗАЩО ТРЯБВА ДА
ПРОЧЕТЕТЕ РЪКОВОДСТВОТО 

 Правата на детето не създават повече рабо- 
та – те ви карат да възприемате по различен начин 
работата, която вършите.

 Съдържанието на настоящото ръководство ще 
ви даде алтернативна гледна точка към работата, 
която вършите, както и някои практически идеи, 
които да използвате в ежедневната си работа. 

Постигаме добри  
резултати, когато  
работим заедно!“  
Социален работник от Хърватия

Те няма да увеличат списъка със задачи или 
трудни предизвикателства, които неизбежно 
съпътстват голяма част от ежедневната ви работа. 
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КАК ДА СЕ ПОЛЗВА РЪКОВОДСТВОТО

Ролята на държавата чрез нейните компетентни органи е да 
упражнява надзор по отношение на безопасността, благосъстоянието 
и развитието на всяко дете, настанено в алтернативна грижа.“ 
насоки на ООн за алтернативна грижа за деца 

 В идеалния случай ръководството следва 
да се разглежда и да се чете като цяло. В него 
се описва общ подход към работата с младите 
хора в алтернативна грижа, а цялостната визия 
ще гарантира по-добро разбиране. 

 Можете също така да разгледате всеки раз-
дел самостоятелно,  тъй като всяка глава може да 
бъде разбрана, без да е необходимо да се позна-
ват предходните раздели. В последните три глави 
на ръководството се разглеждат трите основни 
етапа от процеса на предоставяне на грижа. Всич-
ки глави могат да се четат като самостоятелни гла-
ви, като се използват подчертани термини, които 
препращат към други части на ръководството. 

   Глава 1 съдържа важна обща информация от-
носно правата на детето: в нея се излагат ос-
новни идеи и ключови принципи. Разбирането 
на тези принципи ще улесни прилагането на 
практическите насоки в глави 3, 4 и 5. 

   В глава 2 се разглеждат по-подробно четирите 
„ръководни принципа“, залегнали в основата 
на правата на детето: главата има практическа 
насоченост и съдържа задачи, които имат за 
цел да покажат по разбираем начин какво 
означават тези принципи за вашата работа. 
Контролният списък на стр. 24 ще е полезен 
на всеки етап от процеса на грижа.

ЗНАЧЕНИЕТО
НА РОДНОТО СЕМЕЙСТВО  

 Периодът, обхванат в това ръководство, 
започва от момента на вземане на решение за нас-
таняване на детето в системата за грижа и завършва 
с етапа, когато то се подготвя да я напусне. То  не 
разглежда извършената превантивна работа, преди 
настаняването на детето , въпреки че посочените 
в глава 2 принципи се отнасят също и до този 
етап. Предвид важността детето да остане в семей-
ството, ако това изобщо е възможно, търсенето на 
алтернативи на този първоначален етап трябва да 
е било изчерпано, като всички останали възмож-
ности следва да са разгледани и да са консултирани 
всички заинтересовани страни, които включват 
семейството на детето, съответните специалисти 
и, разбира се, самото дете.

Ръководни принципи на КООНПД

Участие

Недискриминация 

Живот, оцеляване, развитие

Най-добър интерес на детето
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 ролята на родното семейство в целия 
процес е много важна. Доколкото семей-
ството не застрашава закрилата на детето 
или не възпрепятства развитието му, с него 
следва да се поддържа непрекъснат контакт 
и да се консултират всички важни решения. 

 не забравяйте, че повечето деца в 
алтернативна грижа не са сираци и желаят 
родителите им, други полагащи грижи техни 
близки и братята и сестрите им да бъдат 
ангажирани. Да се полагат грижи за детето 
означава също да се оказва подкрепа на 
родното им семейство.

 ръководството ще ви помогне също така да 
изпълнявате същинските задачи, заради които 
сте се насочили към тази професия. Зачитането на 
правата на децата ще им осигури по-добър живот, 
докато са настанени в алтернативна грижа, и ще ги 
подготви за по-самостоятелен живот в света навън.

ползите  
за 

децата

Спазване на 
основните им права. 
Чувството да бъдеш 

ценен.

Чувство  
за отговорност  

за собствения им 
живот

По-добре 
информирани,  

по-добри умения  
за вземане на 

решения

По-добри 
отношения,  
по-голямо  

доверие

По-добри  
резултати, докато  

са настанени в систе- 
мата за грижа и 

 след това
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Глава 1

Права на детето, 
права на човека

НАШИТЕ ПРАВА

в настоящия раздел се въвеждат някои ключови идеи и принципи, които са в основата на правата на 
детето. Това ще ви помогне да определите как и къде може да е необходимо да се отдели по-голямо 

внимание, за да се уверите, че те се спазват в работата ви.

имайте предвид, че вие също имате права! работата, която вършите, е изключително важна и пред-
ставлява ценен принос за закрилата на някои от най-уязвимите членове на обществото. В процеса на 
работата ви вашите права следва също да бъдат защитени.

 Вие сте поели тази важна и отговорна роля, за да подкрепяте, закриляте и помагате на тези, които имат 
определени потребности – главно поради тяхната възраст и уязвимост. Ако можете да идентифицирате 
по-добре тези потребности и ако имате стратегии за тяхното посрещане, вашата работа ще бъде улеснена.

 Правата на детето позволяват да се изготви полезен кратък списък на въпросите, които трябва 
да вземете предвид, и на областите, в които децата могат да се нуждаят от допълнителна подкрепа 
или закрила. Правата на детето дават също така различен фокус на вашата работа, така че да можете 
да предлагате по-ефективно необходимата подкрепа, без това да води до допълнително натоварване. 
Всъщност би трябвало да установите, че ще възприемате в различна светлина голяма част от предизви-
кателствата, пред които сте изправени понастоящем, и усилията ви ще бъдат наистина възнаградени!

 Можем само да правим всичко възможно, за да защитим  
достойнството на децата – всички ние сме равни човешки 
същества, които трябва да бъдат зачитани.” 
Социален работник, Хърватия
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Няма по-свещено упование от 
това, което светът възлага на 
децата. Няма по-важен дълг от 
този да гарантираме зачитането 
на техните права, защитата 
на тяхното благосъстояние, 
да им дадем възможност да 
живеят без страх и лишения, 
както и да растат в мир.“
Кофи Анан, бивш генерален секретар на ООн

Правата на човека се гарантират от държа- 
вата. Те осигуряват закрила на всички лица.

Правата на детето осигуряват специална закрила 
и подкрепа на всяко лице на възраст до 18 години.

Държавата, както и лицата, които отговарят 
за детето (включително работещите в системата  
за грижа), носят отговорност за защита на правата 

на детето

Детето, поради физическата 
и умствената си незрялост, се 
нуждае от специални гаранции и 
грижи, включително подходяща 
правна защита преди, както 
и след раждането си.“
Декларация на ООн за правата на детето

ЧЕСТО ЗАДАВАНИ ВЪПРОСИ

КаКво представляват  
правата на детето?

 Правата на детето се отнасят до всяко лице 
на възраст до 18 години. Те закрилят децата и мла-
дите хора, които трябва да получават отношение и 
уважение като човешки същества и да се ползват 
изцяло от правата на човека, които са гарантирани 
на всяко човешко същество. Правата на детето са 
законово уредени, с оглед на това, че децата са 
уязвими, поради възрастта и незрялостта им, и 
трябва да отделяме по-специално внимание на 
необходимостта им от специална закрила и грижа.

 Правата на детето включват правото на мла-
дите хора да получават достойно отношение и ува-
жение, да не бъдат подлагани на дискриминация, 
да се удовлетворяват основните им потребности 
като храна, безопасност, здравни грижи, образо-
вание, както и правото да играят активна роля в 
обществото. Тези права са залегнали в Конвенцията 
на ООн за правата на детето (наричана по-нататък 
„КООнПД“), приета от всички държави в Европа и 
от почти всички държави в света. 

ЗаЩо деЦата ИМат  
„спеЦИалнИ“ права?

 Децата нямат специални права! Те се ползват със 
същите права на човека, както всяко друго човешко 
същество, включително и вие. Признава се обаче, че 
децата, подобно на някои други групи, се нуждаят 
от специално внимание поради възрастта и уязви-
мостта си. Те са група, която често се сблъсква със 
затруднения да упражнява пълноценно правата си. 
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Децата не са мини-хора  
с мини-права, мини-чувства  
и мини-човешко достойнство. 
Те са уязвими, пълноправни 
човешки същества, които 
изискват по-голяма, а не  
по-малка закрила [отколкото 
възрастните].“ 
Мод де Бор-Букикио, заместник-
генерален секретар на Съвета 
на Европа (2002—2012 г.).

а деЦата в алтернатИвна ГрИЖа?

 Ако децата по принцип се нуждаят от специ-
ална закрила и подкрепа, това важи с особена сила 
за децата, които са отделени от семейната им среда. 
Съществуват доказателства, че особените предиз-
викателства, свързани с отделянето от семейна му 
среда, често поради напълно основателни причини, 
може да продължат да оказват въздействие върху 
младите хора през целия им живот.

Всички човешки същества 
се раждат свободни и равни 
по достойнство и права.“
Всеобща декларация за правата на човека

 Основните потребности на децата трябва да 
бъдат удовлетворявани. Те не трябва никога да 
бъдат лишавани от храна, вода, здравни грижи, 
образование и т.н. 

КаКво представляват 
правата на ЧовеКа?  

 Правата на човека са правата, присъщи на 
всички човешки същества по света, просто защото 
са хора. Вие също имате човешки права и е важно 
те да не бъдат накърнявани.

 Правата на човека не гарантират идеален стан-
дарт на живот, но определят основни минимални 
стандарти за държавната политика и практика, 
както по отношение на това какво не трябва да 
се прави, като например да не се допуска хора 
да стават жертва на нечовешко или унизително 
отношение, така и по отношение на положителните 
мерки, които трябва да бъдат взети, като осигуря-
ване на достъп до образование или на основни 
здравни грижи за всички деца. 

а отГоворностИте? 

 Правата на човека и правата на детето 
определят основни минимални стандарти, за 
чието изпълнение правителството и неговите 
представители носят основната отговорност. 
Тези минимални стандарти трябва да се спазват 
независимо от поведението на дадено лице. 

 например:
   Никой не трябва да бъде лишаван от вода 

или храна поради лошо поведение.
   Никой не трябва да бъде подлаган на 

побой или тормоз, дори ако лицето е 
постъпвало по същия начин с другите.



Гарантиране на правата на детето      16

 не е допустимо правата на човека и правата 
на детето да бъдат напълно отнети. Те защитават 
нашите основни потребности като човешки 
същества. В някои случаи обаче може да се наложи 
правата да бъдат ограничени, например с цел да 
се защитят другите или обществото като цяло, или 
да бъде защитено лицето от самото себе си.

 например: 
   Свободата на едно дете може да бъде 
ограничена, само ако е направена преценка, 
че то може само да се изложи на опасност, 
ако му бъде предоставена пълна свобода.

   Свободата на изразяване на едно дете може 
да бъде ограничена, ако то казва неща, 
които причиняват вреда на други лица.

 не забравяйте, че основополагащият принцип 
е, че правата нЕ трябва да се ограничават, освен 
когато това е абсолютно необходимо!

КаК МоЖеМ да сЪЧетаваМе правата 
на детето с наЦИоналнИте 
ЗаКонИ И полИтИКИ? 

 Специалистите в системата за социални 
и здравни грижи трябва да спазват множество 
национални насоки, политики и закони. Тъй 
като вашето правителство се е присъединило 
към КООнПД, не би следвало да има никакво 
противоречие между тези политики и закони и 
правата на детето. Правата на детето могат да се 
разглеждат по-скоро като „принципи“, които дават 
рамка за поведение и се отразяват върху начина, 
по който изпълнявате другите си задължения. 

 Принципите са разгледани в глава 2 от 
настоящото ръководство.

 Много от правата на човека могат да бъдат 
ограничени, за да се защитят правата на други 
лица или потребностите на обществото. 

 Да съобразявате поведението си с правата 
на детето означава да гледате на националните 
политики и закони през призмата на тези права.

КонвенЦИя За правата на детето 
 най-важният международен документ, с кой- 

то са уредени правата на детето, е КООнПД. Тези 
права се прилагат към всички деца, включително 
тези в алтернативна грижа. По-долу е представено 
кратко обобщение. 

КаКвИ права ИМат деЦата?

Права на оцеляване
Те обхващат най-основните жизнени потребности и 
включват правото на живот, храна, здравеопазване, 
адекватен стандарт на живот и правото на подслон.
Права на развитие
Те включват правата, които са от съществено значение 
за здравословното развитие на детето, като например 
правата на образование, игра, достъп до информация, 
религиозна свобода и участие в културни дейности.
Права на закрила
Тези права гарантират, че детето ще бъде закриляно от 
опасни практики, злоупотреба, експлоатация, насилие, 
война или всичко друго, което може да го изложи на 
опасност.
Права на участие
Тези права гарантират, че децата имат право на глас 
във всички решения, които ги засягат, както и в своите 
общности. Техните мнения следва да бъдат чути и 
взети предвид. Те трябва да могат също така да се 
сдружават и да изразяват свободно мнението си. 
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други международни документи

 Организацията на обединените нации и Съве- 
тът на Европа по-специално, както и редица непра-
вителствени организации признаха необходимостта 
от изготвянето на специални стандарти за децата, 
които живеят в алтернативна грижа, или в случаите, 
когато се разглежда възможност за настаняване в 
такава грижа. Тези стандарти отчитат специфичната 
необходимост от предоставяне на закрила и под-
крепа на тези млади хора. 

 Допълнителна важна информация и връзки 
към стандартите можете да намерите в приложе- 
нията. Посочени са полезни ресурси за повишаване 
на осведомеността за правата на детето като цяло, 
както и информационни материали, посветени на 
конкретни важни теми във всички области като 
напр. премахването на сексуалното насилие срещу 
деца и телесните наказания на деца.
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Глава 2

Ръководни принципи 
във вашата работа

Ч етирите ръководни принципa, които са в основата на всички членове от КООнПД, осигуряват лесен 
начин за интегриране на правата на детето във вашата работа. използвайте бързите тестове на 
страница 24, за да проверите дали решенията или действията, които предприемате, са съобразени 

с правата на децата и младите хора, с които работите.

ПРИНЦИП 1: УЧАСТИЕ

У частието е от ключово значение за разби-
рането на правата на детето. Този принцип 
следва да ръководи всяко действие, насочено 

към гарантиране на защитата и спазването на всяко 
право. Тази идея е изрично декларирана в първата 
част на член 12 от КООнПД.

КонвенЦИя За правата на детето

 Член 12.1.  Държавите – страни по Конвенция- 
та, осигуряват на детето, което може да формира 
свои собствени възгледи, правото да изразява тези 
възгледи свободно по всички въпроси, отнасящи се 
до него, като на тях следва да се придава значение, 
съответстващо на възрастта и зрелостта на детето.

Всички права, изложени в 
Конвенцията [за правата 
на детето] са присъщи на 
човешкото достойнство 
и хармонично развитие 
на всяко дете.“
УниЦЕФ

 Участието на децата в решенията, които се 
отнасят до тях, е ръководен принцип на КООнПД. 
Децата са пълноправни хора и трябва винаги да 
бъдат консултирани и изслушвани, а мнението им 
трябва да се взема предвид.

 Четирите принципа са изложени подробно по-долу.
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реално УЧастИе

 Лесно е да се накарат децата да участват 
формално: искаме мнението им и след това 
го пренебрегваме! реалното участие е малко 
по-сложно. То зависи от това и двете страни – 
възрастните и децата – да си вярват взаимно и да 
вярват в процеса.

 Всичко това може да отнеме време и изисква 
търпение. Детето трябва да чувства, че вие 
се интересувате от мнението му и че искате да 

Информирайте

На децата и младите хора трябва да се предоставя цялата необходима информация, за да участват в 
решението. Трябва да се уверите, че информацията е достъпна за всички деца: езикът не трябва да 
е прекалено сложен, а вие трябва да вземете предвид различните потребности (като информация в 
лесен за четене формат).

Обсъждайте

Децата се нуждаят от време и пространство, за да обмислят и обсъдят проблемите. За най-малките, 
или за тези, които се затрудняват да участват и да обсъждат пълноценно, може да се наложи да 
предвидите помощ.

Изслушвайте

Вие, както и те, трябва да можете да слушате! Трябва да им помогнете взаимно да се изслушват и да се 
уверите, че вземате предвид идеите, които те искат да залегнат в процеса.

Вземайте предвид

Ако възрастен взема окончателното решение, трябва да се уверите, че идеите и предпочитанията на 
младите хора са надлежно взети предвид. Фактът, че идеите идват от младите хора, понякога може да 
има по-голяма тежест, независимо дали приемате или не мнението им.

Давайте обратна информация

Това е особено важно, когато окончателното решение е взето от възрастните. Младите хора трябва 
да бъдат информирани по какъв начин техните идеи и желания са били отчетени, а ако не са били 
приети, какви са причините за това.

намерите решение въз основа на това мнение. От 
своя страна вие трябва да сте убеден, че мнението 
на детето наистина е важно и че вземането му 
предвид може да доведе до по-добър резултат 
за всички. Комуникацията между вас и детето 
трябва да е ефективна, честна и конструктивна. 
От съществено значение е установяването на 
отношения на доверие. не се отчайвайте при най-
малката пречка! Колкото повече включвате и се 
доверявате на поверените ви деца и млади хора, 
толкова по-положителни ще бъдат резултатите за 
всички.
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НЕ ЗАБРАВЯЙТЕ!

   Децата имат право да изразяват мнението си по всеки въпрос, който се отнася до тях.
   Децата имат това право от момента, в който са в състояние да формират мнение и да го изразят  
по някакъв начин. 

   Съществуването на това право означава, че възрастните са длъжни да изслушват децата и младите 
хора: ние трябва да вземаме предвид техните мнения.

   Не трябва непременно да правите точно така, както иска детето. Това може да зависи от 
възрастта и зрелостта на детето и от конкретното решение. Вие ще трябва обаче да обясните 
на детето защо сте решили да не приемете аргументите му във всеки конкретен случай.

 Децата може да се нуждаят от овластяване, за да почувстват, че могат да изразят мнението си. Те 
трябва да разберат, че мнението им е ценено, независимо какво е то. 

Ако ме бяха изслушали, а не да ми казват, че не мога  
да посещавам заниманията по футбол, щях да изпитвам 
по-голямо уважение и благодарност.”
Млад човек в алтернативна грижа, Албания 

Никога не се консултираха с мен и нямах право на глас, в резултат 
на което напуснах училище, въпреки че исках да остана.“
Млад човек в алтернативна грижа, Хърватия

Нямах никого, с когото бих могъл да обсъждам и да 
споделям емоциите, чувствата и опасенията си или който 
би реагирал на решения, с които не бях съгласен.”
Млад човек в алтернативна грижа, Хърватия

 Помислете как вие бихте се чувствали в някой от тези случаи. Как би повлияло това върху начина, 
по който възприемате възрастните около вас?
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ПРИНЦИП 2: 
БОРБА С ДИСКРИМИНАЦИЯТА

 Принципът на недискриминация или на рав-
нопоставеност има два важни аспекта. и двата са 
от съществено значение, за да се гарантира, че 
децата, когато е възможно, могат да имат достъп 
до еднакви права, възможности и привилегии. 

   Едно дете никога не трябва да бъде третирано 
различно поради характеристики, които не са 
от значение. Например, полът, сексуалната ори-
ентация или етническият произход не трябва 
да водят до различно отношение, освен когато 
някоя от тези характеристики е свързана със 
специално решение. Така например момиче 
не трябва да се изключва от дейност, свърза-
на с металообработка, само защото е момиче. 
Дете с обучителни трудности не трябва да се 
изключва от спортни дейности. Нито една от 
тези „разлики“ не би трябвало да е от значение 
за тези конкретни дейности. 

   Понякога потребностите или способностите 
на дадено дете може да изискват различно от-
ношение с цел то да се възползва от същите 
възможности като останалите деца. В такива 
случаи недискриминацията означава, че тези 
различия трябва да бъдат взети предвид, често 
като се подкрепя детето по различен начин. 
Децата с увреждания може да се нуждаят от 
физическа помощ или помощ при четене или 
разбиране; деца бежанци или мигранти може да 
имат нужда от помощ за усвояване на езика; деца 
с различни религиозни убеждения, сексуална 
ориентация или културни ценности може да се 
нуждаят от специални мерки за закрила, за да 
се гарантира техният достъп до основните им 
минимални права. 

 По принцип, когато положението на децата е 
сходно, отношението следва да бъде сходно и когато 
положението е различно, такова трябва да бъде и 
отношението. избягвайте да правите преценки за 
това какво дадено дете може или не може да прави 
поради специфични характеристики, които считате 
за важни, и използвайте индивидуален подход за 
всеки отделен случай, за да предотвратите изо-
лирането на детето поради особеното му положе-
ние. изолирането въз основа на дискриминация и 
стигматизиране възпрепятстват децата да упраж-
няват правата си заедно с останалите деца.

ПРИНЦИП 3:  
ПРАВО НА ЖИВОТ,  
ОЦЕЛЯВАНЕ И РАЗВИТИЕ

 Децата имат право на живот и право да се раз-
виват физически и психически. Те трябва да бъдат 
защитени от външни заплахи и опасности, например 
от насилие, тежки лишения и болести. Трябва да бъде 
осигурено всичко необходимо за здравословното 
им развитие и общото им благосъстояние.

 нито едно дете не трябва да бъде лишено от 
услуга, която останалите деца получават, поради 
някаква характеристика, която не е от значение за 
това решение.

Едно дете се държеше лошо.  
То беше оставено без храна цял 
ден. Правото му на храна не 
беше зачетено.“
Млад човек в алтернативна грижа, Албания 
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ПРИНЦИП 4: 
НАЙ-ДОБРИЯ ИНТЕРЕС НА ДЕТЕТО

 Във всички решения, които се отнасят до дадено дете, неговият най-добър интерес трябва да 
бъде поставен на първо място. Трябва да направите това, което е най-добро за закрилата, развитието 
и благосъстоянието на детето. 

 разбира се, собственото мнение на детето за това кое е „най-добре“ за него, също е много важно.
   Лицата, които се грижат за благосъстоянието на детето, може да се нуждаят от помощ от самото 
дете, за да разберат защо предложеното решение не съответства на това, което детето иска.

   Възможно е да се наложи специалистите в системата за социални грижи да прибегнат до 
други методи на обясняване или общуване с детето, за да се достигне до общо решение.

   Ако изглежда, че детето не е способно да разбира какъв е неговият най-добър интерес,  
може да е необходимо да не бъде зачетено неговото мнение, особено ако има реални опасения 
за безопасността му.

   Като минимум детето трябва да има чувството, че е било изслушано и че мнението му е било 
взето сериозно предвид.

Висшите интереси на детето са първостепенно съображение 
във всички действия, отнасящи се до децата (…).”
КООнПД, член 3

НЕ ЗАБРАВЯЙТЕ!

 не можете да преценявате най-добрия интерес на детето, без да вземате предвид мнението му!

 Възможно е да не сте на едно мнение: защитавайте гледната си точка. Уверете се, че детето разбира, 
че може да е необходим друг начин на действие.
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РъКОВОДНИ ПРИНцИПИ: КОНтРОлеН сПИсъК за бъРза ПРОВеРКа На РешеНИята И ДейстВИята

Принцип 1: Участие
Установили ли сте какво иска детето и взели ли сте предвид мнението и желанията му? трябва  

да се направи!
Принцип 2: Недискриминация
Приели ли сте някакви предположения за детето въз основа на фактори, които не са  
от значение, като пол, религиозни убеждения, етнически произход и др.? 

Не трябва  
да се прави!

Взели ли се предвид някакви особени потребности, които са свързани с пола, религиозните 
убеждения, етническия произход и пр. на детето?

трябва да  
се направи!

Принцип 3: защита на живота, оцеляването, развитието на детето
Има ли вероятност действията ви да изложат на опасност живота, оцеляването или развитието 
на детето?

Не трябва  
да се прави!

Има ли вероятност в случай на бездействие от ваша страна да изложите на опасност живота, 
оцеляването или развитието на детето?

Не трябва  
да се прави!

Принцип 4: Най-добрия интерес на детето
Окончателното решение в най-добрия интерес на детето ли е? трябва  

да се направи!
Ако детето не е съгласно, опитали ли сте се да му обясните защо това действие може да е 
необходимо?

трябва  
да се направи!

Правата на детето не 
дават на децата всичко, 

което те искат! 
 Те обхващат основните 

потребности.

Правата на детето имат за цел  
да гарантират спазването  

на минимални стандарти за 
децата и младите хора.

не забравяйте

Държавата и тези, които се 
грижат за детето, отговарят  

за спазването на правата  
на детето по всяко време.

Каквото и да е направило  
едно дете, то винаги има право  

на спазване на основните 
минимални стандарти.

Правата на детето не 
означават, че правата на 
възрастните или правата 

на други деца нямат 
значение!
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Глава 3 

От семейството  
към настаняването  
в системата за грижа

ЧЕТИРИ ПРОЦЕСА, ПРЕДХОЖДАЩИ 
НАСТАНЯВАНЕТО В СИСТЕМАТА ЗА ГРИЖА

 Преди да бъде настанено в системата за грижа, детето ще трябва да премине през четири трудни 
процеса:

   Процес на вземане на решение: дали детето да бъде настанено в алтернативна грижа.
   Процес на избор: определяне на подходящата форма на грижа.
   „Психологическият“ (емоционален) преход: приспособяване към 
преместването от родното семейство в алтернативната грижа.

   Процес на планиране: разработване на индивидуален план за грижа.

 най-важното е да се уверите, че детето знае какво става на всеки етап и има реална възможност 
да повлияе върху предстоящите събития. 

 Като минимум трябва да проверите, че посочените в схемата по-долу въпроси са били обсъдени с 
детето. Колко подробно да бъде това обсъждане зависи от възрастта и зрелостта на детето.

[Децата имат] право да бъдат настанени, единствено с цел да бъдат 
удовлетворени потребностите им, признати за наложителни въз 
основа на мултидисциплинарна оценка, както и право на периодичен 
преглед на настаняването. При такъв преглед следва да се търсят 
алтернативни решения и да се взема предвид мнението на детето.”
Препоръка Rec(2005)5 на Комитета на министрите на Съвета на Европа до държавите членки относно 
правата на децата, живеещи в институции от резидентен тип
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ПЕРИОД НА НЕСИГУРНОСТ

 Периодът, предхождащ настаняването в алтернативна грижа, вероятно ще бъде изпълнен за детето 
с въпроси, тревоги и съмнения. Трудните решения, които трябва да бъдат взети на този етап, ще имат 
огромно въздействие върху по-нататъшното му развитие.

 В настоящия раздел се разглеждат някои от важните умения и методи, които можете да прилагате, 
за да гарантирате спазването на правата на детето през целия процес и след това.

 Ще установите, че използването на тези методи и умения също ще ви помогне, тъй като хората 
са по-доволни от решенията, в чието вземане са участвали. Това би трябвало да доведе до по-малко 
проблеми след настаняването на детето или младия човек в алтернативната грижа.

 Трябва да се уверите, че:
   Включвате детето и други членове на семейството в целия процес. Това означава да им 
предоставяте подходяща информация на разбираем език, както и време, за да я обсъдят.

   Слушайте въпросите и тревогите им и се уверете, че те могат да ги изразят в максимална степен.
   Отчитайте предпочитанията и потребностите им, когато вземате окончателно решение.
   Информирайте ги за взетото решение и за мотивите за него. 

Детето е информирано и включено на всеки етап

Всички решения се вземат в най-добрия интерес на детето

Кое е най-доброто 
решение?
Алтернативната 
грижа в най-добрия 
интерес на детето 
ли е?

Къде, как?
•  Има ли детето 

специални 
потребности или 
искания?

•  Къде/кога трябва да 
бъде настанено?

•  А неговите братя 
или сестри?

•  Кое училище?

От семейството 
към настаняване в 
системата за грижа
•  Знае ли детето какво 

се случва и кога?
•  Разбира ли защо?
•  Може ли да 

направите 
преместването по-
лесно за детето?

План на грижата
•  Обсъждали ли сте 

плана с детето?
•  Кое е най-важното 

за него?
•  По които въпроси се 

нуждае от помощ?
•  Има ли някакви 

специални 
потребности?
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НЕ ЗАБРАВЯЙТЕ!

 Кажете им какво ще направите и колко пъти ще се свържете с тях. никога не давайте обещания, които 
не можете да спазите!

етап 1: реШенИе За настаняване  
на детето в сИстеМата За ГрИЖа

„Държавите – страни по Конвенцията, осигуряват детето да 
не бъде разделяно от родителите си против тяхната воля, 
освен когато компетентните власти решат[…], че такова 
разделяне е необходимо за висшите интереси на детето.“
КООнПД, член 9

 настаняването на дете в алтернативна грижа е решение, което не трябва да се взема лесно. Ако 
съществуват други начини за подкрепа на децата в семейната им среда, те трябва винаги да бъдат 
прилагани, стига това да съответства на желанието на детето и на неговия най-добър интерес.

[Решението] следва да се базира на щателно проучване, планиране 
и проверка от страна на установени структури и механизми, като се 
провежда за всеки отделен случай от подходящо квалифицирани 
лица и при възможност в мултидисциплинарен екип.”
насоки на ООн за алтернативна грижа за деца – насока 56

Настаняването следва да остане като изключение и първостепенната 
му цел да бъде най-добрият интерес на детето и успешната му социална 
интеграция или реинтеграция в най-кратки срокове. Настаняването 
трябва да гарантира пълното спазване на основните права на детето.”
Препоръка Rec(2005)5 на Комитета на министрите на Съвета на Европа до държавите членки относно 
правата на децата, живеещи в институции от резидентен тип
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 не предполагайте, че знаете отговорите, без 
да сте проучили други възможности! извеждането 
на дете от семейната му среда е много сериозно 
решение.

   Ако алтернативната грижа изглежда 
наложителна, направете всичко 
възможно, за да обясните на детето 
защо се взема това решение.

   Успокойте детето, че сътресението 
ще бъде възможно най-малко.

   Направете всичко, което е по силите 
ви, за да гарантирате благосъстоянието 
и безопасността на детето. 

етап 2:  
подХодяЩа среда 
За ГрИЖа

 Ако решението, че алтернативната грижа 
действително съответства на най-добрия интерес 
на детето и че е единственият начин за гарантиране 
на неговото благосъстояние и развитие, трябва да 
проучите най-добрите варианти за настаняване на 
детето и при необходимост на неговите братя и/
или сестри. Трябва да бъдат включени също и други 
заинтересовани страни: важно е да се уверите, че 
новата среда за грижа е подходяща за детето и е 
възможно най-доброто решение за удовлетворя-
ване на основните потребности на детето.

 Детето и другите членове на семейството  
трябва да бъдат информирани за хода на процеса 
и различните варианти за настаняване. Техните 
мнения и предпочитания трябва да бъдат вземани 
предвид.

Проучването трябва да се 
проведе в кратки срокове, 
щателно и задълбочено. 
То трябва да вземе предвид 
непосредствената безопасност 
и благосъстояние на детето, 
както и неговото дългосрочно 
възпитание и израстване,  
да обхваща характеристиките  
на личното му развитие, 
етническа, културна, езикова  
и верска принадлежност, 
семейна и социална среда, 
здравна история  
и специални потребности.“
насоки на ООн за алтернативна грижа 
за деца – насока 57

 Дайте на детето екземпляр от образеца на 
стр. 18 от брошурата „Научете повече за права- 
та си!“, за да може да помисли какво е важно за 
него.

 информирайте, обсъждайте, изслушвайте, 
вземайте предвид, предоставяйте обратна ин- 
формация.

 Контролният списък на стр. 31 ще ви помогне 
да определите какво е най-важно за детето. 

 използвайте контролния списък като ръко-
водство, а не като гаранция за успех.
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Когато ни изпратиха в 
центъра за настаняване на 
младежи, те не взеха предвид 
в кой център искаме да бъдем 
изпратени. Не помислиха, 
че братята и сестрите 
трябва да останат заедно.”
Млад човек в алтернативна грижа, Хърватия

да ГоворИМ с деЦа-
та И МладИте Хора 

 Включването и участието на детето при избора 
на средата за грижа е от съществено значение. То 
трябва да е доволно от крайното решение и да 
чувства, че най-важните му тревоги или желания са 
взети предвид. Като минимум децата трябва да раз-
берат мотивите за взетите от тяхно име решения.

 Включването на децата в процеса означава 
да се говори с тях, а за да се говори добре, трябва 
преди всичко да умееш да слушаш добре.

   Лесно е да говорим на децата и да ми-
слим, че сме чули техните мнения, но 
истинското общуване изисква пове-
че усилия. Трябва да опознаем дете-
то и да спечелим доверието му.

   Често това означава да говорим за неща, 
за които детето най-много иска да го-
вори — дори ако това не изглежда да е 
най-важното за процеса. Понякога това 
изисква да се промени езикът, да спо-
деляме собствени преживявания или 
емоции, мисли или спомени с детето.

 реалното участие на децата и младите хора 
изисква истинско общуване.

 Общуването означава …
   Детето трябва да разбере какво се опитвате 

да кажете или какво се опитвате да попитате.
   Детето е готово да отговори честно на 

въпросите ви – и приема отговорите ви.
   Трябва да сте готов да чуете отговори-

те му и да ги приемете сериозно.
   Детето трябва да е убедено, че вие на-

истина искате да знаете какво мисли.

 не забравяйте, че при планирането на под-
ходяща среда за предоставяне на грижи за дете, 
специалистите трябва винаги да се опитват да 
осигурят постоянно настаняване. Честите промени 
на формата на грижа са вредни за развитието на 
детето и способността му да установява трайна и 
пълноценна привързаност с обгрижващите лица.

Необходимо е на детето да се 
осигури постоянна среда без 
ненужно забавяне чрез реин-
теграция в нуклеарното или 
разширеното му семейство  
или, ако това е невъзможно,  
в сигурна алтернативна семей-
на среда, а за случаите по па-
раграф 20 по-горе, в сигурна и 
подходяща резидентна грижа.“
насоки на ООн за алтернативна грижа  
за деца – насока 59.
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 Погледнете коментарите по-долу: познати 
ли са ви?

 Съществуват начини, чрез които можете 
да промените общуването, за да знае детето, че 
се интересувате от него и че отговорите му са 

Все едно ми е.

Не знам.

От какво се 
притесняваш  

най-много в новия 
ти дом?

Всъщност  
нищо.

Имаш ли нужда 
от помощ в 
училище?

Какво обичаш да 
правиш най-

много?

важни за вас. Важно е да покажете на детето, че се 
интересувате от това, което мисли и че искате да 
му помогнете.



От семейството към настаняването в системата за грижа      31

 Задайте въпросите по друг начин! разберете 
дали друг език е по-подходящ, използвайте 
различни думи, рисунки и истории. Ако детето не 
иска да отговаря, отделете време, за да спечелите 
доверието му, говорете за себе си, кажете му как 
вие реагирате, когато нещата не вървят добре.  

КОНТРОЛЕН СПИСЪК
НАМИРАНЕ НА НАЙ-ДОБРАТА 
СРЕДА ЗА ДЕТЕТО 

попитайте детето:
 Дали има някакви специални желания или 

потребности?
 Какво го тревожи най-много във връзка с 

преместването?
 Важно ли е, да остане в същия квартал или 

в същото училище?
 Ако има братя и сестри, трябва ли да бъдат 

настанени заедно? Какво искат те?
 Какво искат други членове на семейство- 

то – и как могат те да помогнат?

Задайте си следните въпроси:

 С кого другиго сте говорили?
 Сигурен ли сте, че детето ви е разбрало? 

Помолете го да ви каже какво разбира.
 Сигурен ли сте, че то ви е казало какво е важ- 

но за него? Кажете на детето, че ще направите 
всичко възможно, за да вземете предвид жела-
нията му. 

 Какъв е най-добрият му интерес? Съгласно ли 
е детето с вашата преценка? Можете ли да говорите 
с него, така че да разсеете всички недоразумения?

етап 3:  
Улесняване на преМестването 

Прехвърлянето на детето 
към форма на алтернативна 
грижа следва да се извършва 
с най-голяма чувствителност, 
с дружелюбен подход и да се 
повери на специално обучени 
професионалисти, които като 
правило не носят униформа.”
насоки на ООн за алтернативна грижа  
за деца – насока 79

няКолКо МЪдрИ дУМИ  
от соЦИалнИ раБотнИЦИ 
от ХЪрватИя:

Съвсем малко са децата, които 
не могат да общуват: те реагират 
добре на добро отношение 
и взаимоотношения. Те имат 
силно желание да общуват и 
да изградят взаимоотношения, 
основани на доверие.”

Дори когато знаете какво 
решение може да вземете, пак 
е важно да попитате детето, за 
да създадете доверие у него. 
Необходимо е да постигнете 
емоционална стабилност.”
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Ако искаме децата да са на наша 
страна, трябва да работим, за 
да заслужим доверието им.“

 След като се вземе решението за премест-
ване на детето, следва трудният период на преход: 
децата със сигурност ще имат много въпроси, съм-
нения и притеснения. Те може да не са съгласни с 
окончателното решение, което сте взели.

   Както за вас, така и за детето ще е по-лесно, 
ако сте създали добри взаимоотношения. 
Ако детето чувства, че вие сте открит с него 
и че може да ви има доверие, е много по-
вероятно то да говори откровено с вас.

   Веднага щом си изясните ситуацията, 
трябва да кажете на детето какво точно да 
очаква. Ако все още не е взето решение, 
уведомете детето и му обяснете в какъв 
период може да се очаква да стане това.

   Много е важно детето да знае какво да очаква от 
вас, особено що се отнася до бъдещия контакт.

   Насърчавайте детето да изразява всяко 
свое силно желание и да споделя всяко 
свое притеснение: уверете го, че никога не 
е прекалено късно това да бъде включено 
в процеса на вземане на решение!

   Уверете детето, че ще продължите да 
поддържате контакт, дори когато има 
вероятност то да бъде преместено в друго 
населено място. Уверете се, че то знае 
как да свърже с вас и го насърчете да 
свързва с вас винаги, когато пожелае.

   Направете списък на нещата, за които трябва 
да говорите, и си подгответе различни 
истории, които можете да разкажете, или 
методи, които можете да използвате, в 
случай че комуникацията се затрудни.

спеЧелване на доверИе

 не е лесно едно дете да започне да споделя 
откровено с „външен“ човек. Трудно е също и да 
се създаде необходимото доверие, за да може 
то да започне да споделя съкровените си жела-
ния, чувства и потребности. Може да се наложи 
да изпробвате различни методи, за да установите 
на кой от тях детето реагира най-добре.

 Доверието включва също и защита на личната 
неприкосновеност на детето. Ако едно дете ви 
съобщи нещо лично, което според вас трябва да 
се сподели с други специалисти, обяснете това на 
детето и го уверете, че ще бъдат информирани само 
онези, които наистина трябва да знаят за това.

[Детето или младият човек 
има] право на лична 
неприкосновеност, включително 
достъп до човек, на когото има 
доверие, и компетентен орган 
за поверителна консултация 
по отношение на правата му.“
Препоръка Rec(2005)5 на Комитета на ми- 
нистрите на Съвета на Европа до държавите 
членки относно правата на децата, живеещи 
в институции от резидентен тип.

 Създаването на доверие може да отнеме вре- 
ме – но си заслужава усилието.
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„Знаеш ли, че когато аз бях ученичка, 
направо се ужасявах от часовете 
по природни науки. Толкова се 
притеснявах, че ме заболяваше 
коремът преди часа. Не харесвах 
учителя и той не ме харесваше.  
Винаги си лазехме по нервите един 
на друг.

Това, което ме успокояваше и ме 
караше да се чувствам по-добре,  
беше след края на тези часове да 
отида в кабинета по музика и да удрям 
по барабаните, докато изгоня целия 
си гняв! Не знам какво щях да правя, 
ако не можех да бия барабаните.

Има ли нещо, което ти помага, когато 
се чувстваш разстроена или ядосана? 
Има ли нещо, което искаш да опиташ, 
ако имаш възможност?“

Имаш ли  
някакви конкретни 

ЖеЛанИя   
или нУЖдИ?

разКаЖете ИСторИя

проМенете 
Средата

КаК МоГат да 
бъдат СъобЩенИ 

ЖеЛанИята/
потребноСтИте 

нарИСУвайте 
КартИна
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етап 4: 
план За ГрИЖа 

 Добрият план за грижа трябва да е „жив доку-
мент“! Потребностите на детето ще се променят за 
времето, през което то е при вас, и планът трябва да 
се променя в съответствие с това. Може да използ-
вате схема, като поместената на отсрещната стра-
ница, за да проучите областите, в които детето се 
нуждае от подкрепа, закрила или съдействие.

 Включването на други специалисти в изгот-
вянето на плана и възприемането на мултидисци-
плинарен подход също е полезно, както за детето, 
така и за вас! Много е важно да правите редовно 
(поне на всеки три месеца) „преглед на плана за 
грижа“.

Трябва да се изготвя 
индивидуален план за грижа, 
който да се основава както на 
развитието на капацитета и 
способностите на детето, така и 
на зачитането на неговата лична 
воля, а също и на поддържането 
на контакти с външния свят 
и подготовка за живот извън 
институцията в бъдеще.“
Препоръка Rec(2005)5 на Комитета на ми- 
нистрите на Съвета на Европа до държавите 
членки относно правата на децата, живеещи 
в институции от резидентен тип.
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КаКво МИ е 
необХодИМо,  

за да Се Сбъднат 
МеЧтИте МИ

МеЧтИ

пробЛеМИ

КаКво МИ 
трябва, за да 
Се ЧУвСтваМ 
СИГУрен/а И 
заЩИтен/а

Уроци  
по музика

Помощ по 
математика

Имам дислексия
Подиграват ми се в училище,  
че живея в социален дом 
Мама ми липсва

Да видя  
мама

Да вярвам  
в себе си

Добри 
резултати на 

изпитите

Да съм 
популярен/а 
 в училище

Обич Приятели

Пари за билета  
за влак до  

вкъщи
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УВЕРЕТЕ СЕ, ЧЕ ПРОЦЕСЪТ 
НА ИЗГОТВЯНЕ НА ПЛАНА ВКЛЮЧВА:

    Обсъждане с детето
    Обсъждане с членове на семейството, учители, други хора, които познават детето.

 В края на процеса ги попитайте дали са съгласни със стратегията, която предлагате, или е нужно 
нещо да се добави или измени.

Уверете се, Че в плана 
сте вКлЮЧИлИ:

Цели, свързани със сигурността и закрилата

    Всякакви конкретни заплахи или поводи за притеснение.  
Как ще бъдат наблюдавани и как ще се работи за преодоляването им.

Цели, свързани с развитието

    Силни страни и способности, които да се развиват, и как ще се постигне това.
    Нещата, които затрудняват детето, включително учебни, социални и 

психологически трудности. Как ще се работи за преодоляването им.

 на какво иска детето да се наблегне?

Цели, свързани с равнопоставеността

    Всякаква допълнителна подкрепа, от която има нужда детето във връзка 
с езика, културата, здравето, увреждане или други фактори. Попитайте 
детето дали иска да бъде отбелязано нещо конкретно.

 Отбележете кога е следващият планиран преглед на плана, ако не настъпи значителна промяна. 



От семейството към настаняването в системата за грижа      37

Съобразявайте  
въпросите си с възрастта  
на детето, неговото  
равнище на разбиране, 
конкретните му 
потребности или  
способности и т.н.

Задавайте въпроси, изучавайте, 
търсете причини. Това, което 
виждате, не винаги е цялата 
истина!

не 
забравяйте …

Опитвайте различни методи  
за комуникация: използвайте 
снимки, истории, игра или  
сменете обстановката!

Опитайте се да се 
поставите на мястото 
на детето, с което 
говорите: погледнете 
на нещата от неговата 
гледна точка!

Обяснете в детайли 
решенията на детето  
и семейството му! Това 
ще улесни работата ви.
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Глава 4

Етап на полагане на грижата
НА ОСНОВАТА 
НА ПРАВАТА НА ДЕТЕТО

КаКво оЗнаЧава подХод, 
основан на правата на детето?

 Подходът, основан на правата на детето, раз-
глежда както процеса, така и крайната цел – при 
него се взема предвид както къде искате да стиг-
нете, така и пътят, по който да стигнете до там.

    Подходът, основан на правата на детето, 
гарантира, че всички права на детето се 
зачитат по подходящи начин и са защитени.

    Той гарантира, че се прилагат 
ръководните принципи на КООНПД.

 Можете да намерите списък на ключовите 
права на детето в таблицата на стр. 16 „Какви права 
имат децата“. Списък на водещите принципи можете 
да намерите в таблицата на стр. 24 „Контролен 
списък за бърза проверка за решения и дейности“.

 В настоящата глава е разгледано какво озна-
чава на практика подход, основан на правата на 
детето, в някои сфери, където могат да възникнат 
въпроси или трудности.

 Ако имате съмнения, изпробвайте един кратък 
тест:

   Поставете се на тяхно място!
    Как бихте искали да се отнасят с вас, 

ако сте дете в алтернативна грижа?
   Какво означават за вас правата на детето?

Ето какво мислят децата и младите хора…

Уважение
„Уважавайте децата и младите хора като хора, а не 
като продукт, който трябва да произведете!“
закрила
„Децата са в по-слаба позиция в обществото и 
правата на детето им осигуряват известна закрила. 
Но тази закрила е възможна, само ако … има кой да 
подкрепи децата, когато правата им бъдат нарушени.“
Равнопоставеност
„Правата на детето са права, упражняването на които 
дава възможност на децата да бъдат равнопоставени 
с възрастните.“
Изслушване
„Изслушайте децата и младите хора и само след това 
предприемайте действия!“
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УваЖенИе:  
ЧовеК, а не продУКт

 някои хора „естествено“ предизвикват уваже-
ние – може би защото работят упорито, внимателно, 
добри са в спорта или в учението, или по някаква 
друга причина. При други този процес е по-бавен, 
защото техните силни страни често са скрити под 
повърхността.

 Всички деца и млади хора имат нужда към тях 
да се отнасят с уважение и да зачитат достойнството 
им, и всички имат право на уважение, защото това е 
съществена част от усещането да бъдеш ценен като 
човешко същество. Без уважение децата развиват 
ниско самочувствие и често стават агресивни или 
некомуникативни. Възможно е те да се самоизо-
лират, за да се защитят.

Най-добрата част от работата 
ми е усещането за постигнат 
успех, когато съм помогнал 
на дете или млад човек да 
преодолее проблем.“
Социален работник, Хърватия 

 Какво чувствате (и как реагирате), ако смятате, 
че другите не уважават вашите умения или личност?

 Ако не показваме уважение…
    Не можем да защитим децата от 

самите тях или от другите.
    Не можем да развием и разгърнем в 

пълна степен техния потенциал.
    Не можем да очакваме те да 

участват активно и отговорно.
    Не може да очакваме да ни уважават!

 Едно дете, което не се чувства уважавано, е 
дете, което има усещането, че е само в света, раз-
лично от другите и необичано. Често с такова дете 
се работи по-трудно, отколкото с другите деца, и 
е малко вероятно то да разкрие своята истинска 
стойност за обществото.

 не се грижим за най-добрия интерес на децата, 
ако не вярваме в тях, ако не ги насърчаваме там, 
където са най-силни, ако не ги подкрепяме и не 
оценяваме техните усилия, не надграждаме върху 
малките постижения и не им показваме, че са 
ценени и уважавани. 

Социалният работник носи 
отговорност да чуе какво 
му казва детето. Негово 
задължение е да изслушва, 
уважава и помага на детето.”
Социален работник, Хърватия
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 някои съвети от социални работници:

Едно тригодишно дете беше трудно контролируемо и започна да 
хапе другите деца. Момиченцето не можеше да комуникира и ние 
решихме, че може би именно това е проблемът. Помогнахме му да 
изрази с думи своите чувства и много скоро то спря да хапе.”

Ако децата не могат да се изразяват чрез думи, използвам 
рисунки, за да им помогна да говорят за чувствата си.”

Важно е децата и младите хора да бъдат ценени, да се изгражда 
тяхното самочувствие. Старая се да подчертавам това, в което 
са добри, и след това разглеждам проблемите. Важно е да 
бъдат похвалени. Прекалено много критика не е полезна.”

Едно момиче беше правило опит за самоубийство. Помолих я 
 да напише какво я кара да плаче и тя започна да си води 
дневник. Момичето даде на социалната си работничка да 
прочете дневника, защото  вярваше. Харесваше  да води 
дневник и в него записваше емоциите си, дори се връщаше към 
трудни моменти от периода, когато е била съвсем малка.”
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Помнете, че децата, с които работите, обикновено 
имат много ниска самооценка. Отделете време, за 
да им покажете, че там, където се грижат за тях, те 
са ценени и уважавани..

Общувайте и изградете връзка с децата. Най-
добрият начин да откриете силните страни на едно 
дете и да му помогнете да развие своя максимум е 
като вярвате в него.

Гледайте под повърхността. Опитайте се да раз-
берете защо детето има определено поведение, как-
ви са интересите му, какво извежда най-доброто у 
него.

Оценявайте малките постижения. Покажете на 
детето, че можете да видите усилията, които полага, и 
силата, която му е била необходима, за да започне да 
се държи по различен начин.

Не искайте твърде много веднага.  Спечелете 
доверието на детето, като договаряте постижими за-
дачи, които и двамата знаете, че то може да изпълни..

Ако детето „не успее“ или почувства, че не е успяло,  
намерете нещо позитивно в неговите усилия. 
Разгледайте заедно причините, поради които то не е 
постигнало толкова, колкото е искало, и определете 
по-ниска цел, за да възстановите увереността му.

Помнете, че винаги трябва да уважавате дете-
то.  Децата търсят своя път в трудния свят, а децата, 
с които работите, са имали по-големи трудности от 
много други. Те почти винаги са несигурни и им е 
трудно да се доверят на възрастните.
Вярвайте в тях и не „отписвайте“ никого.

равнопоставеност

 равнопоставеността в контекста на правата на 
човека не означава, че всички хора са еднакви. няма 
две еднакви деца, нито двама еднакви възрастни, а 
и възрастните не са същите като децата.

 разбирането за равнопоставеност от гледна 
точка на правата на човека и правата на детето в 
действителност е свързано с недискриминацията.

    Това означава, че хората не трябва да бъдат 
поставяни в неравностойно положение 
поради техни характеристики, които 
нямат отношение към конкретния случай 
(например пол, етнически произход или 
раса, религия или вярване, увреждане, 
сексуална ориентация, полова идентичност).

    Това означава, че всяко дете е преди 
всичко отделна личност. Независимо от 
конкретните характеристики, предпочитания 
или способности на детето, то трябва да 
има равни права и равни възможности.

 Принципът на равнопоставеност или недис-
криминация е един от ръководните принципи на 
КООнПД.

[Правителствата] вземат всички 
подходящи мерки за осигуряване 
закрилата на детето против всички 
форми на дискриминация или 
наказание на основание на статута, 
действията, изразените мнения 
или убеждения на неговите 
родители, законни настойници или 
членовете на неговото семейство.“
КООнПД, член 2 

КАКВО ОЗНАЧАВА ТОВА 
ЗА ВАШАТА РАБОТА
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КАКВО ОЗНАЧАВА ТОВА
ЗА ВАШАТА РАБОТА

недИсКрИМИнаЦИя 

 недискриминация означава, че не трябва да 
правим предположения по отношение на децата на 
основание на цвят на кожата, физическо увреждане, 
етнически произход, религиозни вярвания, пол, 
семеен произход, езикови способности, приятел-
ски кръг, минало … или на каквото и да е друго 
основание!

 Без предположения!

Иван има обучителни трудности. 
Той няма да може да използва 
самостоятелно компютър – но 
така или иначе това няма да 
представлява интерес за него.“

    Зачитането на принципа за 
недискриминация означава, че не 
трябва да се отнасяме с децата по 
различен начин поради някакво 
наше предположение за тях.

 не бива да вземаме решения въз основа на 
нашите предположения!

Ясна е от семейство от 
т.н. пътуващи общности. 
Семейството  вероятно вече 
е отишло на друго място. 
Няма смисъл да правим 
опит да се свържем с тях!“
    Принципът на недискриминация означава, 

че когато едно дете или млад човек се 
нуждае от специфична и следователно 
различна форма на подкрепа, за да се 
удовлетворят неговите потребности 
или да му се предоставят същите 
възможности като на другите деца и 
млади хора, трябва да направим всичко 
възможно да предложим тази подкрепа.

 Предоставяйте допълнителна подкрепа и 
грижа на децата и младите хора, които имат спе-
цифични потребности!

Афшан е бежанка от Афганистан. 
Тя не разбира много добре 
руски език и затова ще  
осигурим помощ с езика, за да 
може да се справя в училище.“

 не забравяйте, че много често взаимоот-
ношенията между специалистите в системата 
за социални грижи и децата не са равнопоста-
вени и именно поради тази причина е важно да 
гарантираме, че зачитаме правата на детето или 
на младия човек по време на целия период на 
грижа. неравнопоставеността по отношение на 
статута никога не трябва да води до абсолютна 
неравнопоставеност.
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 Можете ли да си припомните случай, в кой- 
то сте правили подобни предположения? Помисле- 
те за вашите убеждения по отношение на:

    бежанци и вътрешно разселени лица;
    хора, които говорят език, 

който не им е роден;
    деца с обучителни трудности;
    деца с конкретни религиозни вярвания;
    потребностите и избора на 

момичетата или момчетата;
    културна или етническа принадлежност;
    пол и сексуална ориентация. 

БорБа с дИсКрИМИнаЦИята

Аня има физическо увреждане, 
така че тя няма да иска да 
участва в спортните ни 
дейности. Тя може да рисува 
по време на часовете по 
физическо възпитание.“

 Ами ако…

…Този срок спортът е 
плуване… а увреждането 
на Аня не означава, че тя не 
може да плува! Може точно 
това да е физическата дейност, 
в която тя да е добра.“

 не правете предположения за това какво могат 
или не могат да правят децата (с увреждания)!

…Аня иска да бъде с другите 
деца и не иска да се отнасят с 
нея по различен начин. Може 
би има начин и тя да бъде 
включена – например като 
съдия във футболен мач.“

 Старайте се да включвате децата, които 
изглеждат „различни“, дори ако това означава 
създаване на нови роли.

…Аня не обича да рисува, а 
предпочита да чете книга или да 
свири на музикален инструмент.“

 Ако е наложително детето да прави нещо 
друго, ПОПиТАЙТЕ го какво иска да прави.

…Аня би искала да може 
да се включи в някакви 
физически упражнения и 
е напълно в състояние да 
се справи. Възможно е в 
общността да има и други деца 
с увреждания и вие можете да 
помогнете да се организират 
спортни дейности от типа на 
„параолимпийските игри.“

 не забравяйте, че всяко дете има нужда от 
вашата подкрепа и има право на нея.
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ИЗслУШване на деЦата: 
КоМентарИ на МладИ Хора  
в алтернатИвна ГрИЖа

да слушаш и да чуеш  
са две различни неща

Имах оплаквания, но никой 
не чу и не прие сериозно 
моите оплаквания.“

Исках да работя и предложих 
работа, която мога да върша. 
Те не обърнаха сериозно 
внимание на предложението 
ми и ми намериха работа, за 
която нямам необходимите 
умения. Моето предложение и 
мнение не бяха взети предвид.“

Имаше моменти, когато 
споделях мнение или идея, 
но ми отказваха, без да ми 
дадат никакво обяснение.“

 Чувствали ли сте някога, че говорите на някого, 
а посланието ви не стига до него?

 Пълноценното изслушване на децата и младите 
хора е от изключителна важност както за работата 
за удовлетворяване на потребностите и надеждите 
и преодоляване на страховете им, така и за да им 
се даде възможност да участват истински. Детето 
ще изгуби интерес към участието (и терминът няма 
да означава почти нищо), ако чувства, че никой не 
изслушва или не взема предвид мнението му.

 Да изслушваш невинаги е лесно! Това изисква 
концентрация, включва много повече от ушите 
и изисква непредубеденост, разбиране на най-
важните чувства, потребности или послания и 
търпение. на следващите две страници са илюстри-
рани някои от многото ситуации, които показват 
как можем и да не успеем да „чуем“ детето. Може 
да погледнете и стр. 54 (напускане на системата за 
грижа), където е разгледано как можем не просто 
да изслушваме детето, а и да започнем да прие-
маме сериозно неговото мнение! и двете неща са 
от решаващо значение за истинското участие.

 разгледайте следващите примери, които илюс-
трират как е възможно да не „чуете“ детето.
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Имам проблеми 
с едно от другите 

деца…

опИтайте Се да Се ФоКУСИрате върХУ 
Изпратеното поСЛанИе! няМа да 

„ЧУете“ КаКво Казва детето, аКо не 
МУ дадете ЦяЛото СИ внИМанИе

Има ли нещо,  
което те притеснява, 

за което искаш да 
    поговорим?

Чудя се дали не мога да 
си тръгна днес по-рано, 
за да мога да се отбия 
при болната ми майка.

не давате на деЦата ЦяЛото СИ 
внИМанИе: СъзнанИето вИ  

е заето С дрУГИ въпроСИ
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прИеМане на дУМИте на деЦата 
бУКваЛно

опИтайте Се да „ЧУете“ дрУГИте 
СИГнаЛИ, КоИто ИзпраЩа детето. 

ИзпоЛзвайте поСЛедваЩИ ИЛИ 
наСоЧваЩИ въпроСИ, за да МУ 
поМоГнете да ИзразИ МИСЛИте  

И ЧУвСтвата СИ по-яСно.

Учителят се заяжда  
с мен и не ми помага, 

когато закъсам.

Няма проблем:  
просто не обичам 

математика.

Получих  
някакви забележки за 

поведението ти в часовете по 
математика: разкажи ми  

          какво не е наред.
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неразбИране на дУМИте 
на детето

поМИСЛете КаКво МоЖе бИ 
вСъЩноСт ИСКа детето: опИтайте 

Се да повторИте това,  
Което е КазаЛо, Като ИзпоЛзвате 

разЛИЧнИ дУМИ

Добре, нека  
организираме майка ти  

да дойде тук на рождения 
ти ден.

Нямам предвид  
само майка ми – 

и нямам предвид само 
веднъж годишно!

Искам да виждам 
семейството си  

по-често.
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неоЦеняване на ваЖноСтта  
на това, Което Казва детето

опИтайте Се да преЦенИте КоЛКо 
е ваЖно за детето поСЛанИето 

МУ да бъде ЧУто незабавно И да 
предпрИеМете СъответнИ дейСтвИя. 

аКо Се СъМнявайте, попИтайте!

Добре, изпрати ми 
 имейл за това, защото 

трябва да тръгвам.

Трябва да оправя това сега. 
Наистина вече ми идва 

прекалено много и ще избягам, 
ако нищо не се промени.

Не съм щастлив тук.  
Никой не ме обича, и ми  

липсва най-добрият ми прия- 
тел от времето когато си  

живеех вкъщи.
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 …[трябва да бъдат зачитани 
следните специфични права 
на децата, които живеят в ин-
ституции от резидентен тип:] 
правото да се поддържа редо-
вен контакт със семейството 
на детето и другите значими за 
него хора; този контакт може 
да бъде ограничен или изклю-
чен, само когато това е в най-
добрия интерес на детето.“
Препоръка Rec(2005)5 на Комитета на 
министрите на Съвета на Европа до дър-
жавите членки относно правата на децата, 
живеещи в институции от резидентен тип

ЗаКрИла И подКрепа

Как ще се почувствате, ако со-
циалният работник ви каже, че 
е взел решение от ваше име, 
защото се страхува, че може да 
направите сериозна грешка?“  

КаКво КаЗват МладИте Хора

    „Възрастните смятат, че винаги са прави. 
Това засяга доверието на децата в собстве-
ните им решения. А би трябвало възраст-
ните да изграждат нашата увереност.“”

    „Доверието е проблем: трябва да 
ни се доверяват сами да взема-
ме решенията за себе си.“

   „Учим се от грешките си“

 Закрилата на детето е една от най-важните 
задачи на хората, които отговарят за грижата за 
него – и вероятно е единственото оправдание за 
извеждане на детето от семейството. но осигуря-
ването на закрилата на детето, след като то бъде 
настанено в системата за грижа, често предполага 
вземането на трудни решения поради потенциал-
ния конфликт с други основни права.

 По-конкретно, необходимостта да се гарантира 
безопасността и оцеляването на детето може поня-
кога да влезе в противоречие с необходимостта то 
да бъде включено въз вземането на решения, които 
го засягат, и мнението му да бъде взето предвид. 
Традиционният подход обикновено дава приоритет 
на това, което възрастните разбират под безопас-
ност и оцеляване. Когато за детето има реален риск, 
подходът, основан на правата на детето, възприема 
същата гледна точка. най-важното е да се действа 
в най-добрия интерес на детето!

 но в много случаи постигането на баланс между 
различните много важни права може да бъде дели-
катна задача и „решението“ не винаги е очевидно.
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ПОСТИГАНЕ НА 
БАЛАНС  МЕЖДУ 
БЕЗОПАСНОСТТА И 
МНЕНИЕТО НА ДЕТЕТО 

ГоворИ соЦИалнИят раБотнИК

Едно 16-годишно момиче 
имаше връзка с 36-годишен 
мъж. Всички се опитваха да я 
убедят, че това не е добре за 
нея, но нищо не можеше да 
се направи. Най-доброто ре-
шение беше да се опитаме да 
поддържаме връзка с нея.

Момичето сега е на 19 годи-
ни и вече не е с този мъж. Тя 
е много внимателна за здра-
вето си: ние  помогнахме да 
научи как може да избегне 
риска от забременяване.

Трябва да поддържаме връзка с 
детето на всяка цена, дори ако 
невинаги приемаме неговия 
избор. От децата трябва да се 
иска да носят отговорност, а ние 
трябва да адаптираме нашата 
подкрепа в съответствие с въз-
растта и зрелостта на детето.“

   Понякога детето може наистина да има по- 
добра гледна точка към опасностите или  
рисковете, свързани с определено решение:  
решението на детето може в действителност 
да е правилното решение.

   Там, където потенциалната опасност не е 
толкова голяма или където рискът от опасност 
не е толкова висок, необходимостта децата и 
младите хора да поемат отговорност за риска 
– и за последствията от своите действия –  
може да е по-важна от стремежа да бъдат 
контролирани. Много зависи от възрастта и 
зрелостта на детето, но всички деца трябва да 
научат, че е възможно да правят грешки, както 
и да научат как да се възстановяват от тях. 
Вие можете да им помогнете да го направят.

   Принуждаването на детето или младия човек 
да направи нещо, което не иска да прави, може 
да доведе до това той да не изпълни вашата 
„заповед“, но тайно и без вашата подкрепа. 
Това може да създаде допълнителни рискове.

   Противопоставянето на желанията на детето 
или младия човек или пренебрегването на 
неговото мнение може да доведе до това то или 
той да спре да ви вярва – и това може да има 
много сериозни последствия за безопасност-
та на детето и развитието му в други сфери.
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КАКВО ОЗНАЧАВА ТОВА 
ЗА ВАШАТА РАБОТА

   Опитайте се да подходите към 
такива решения без предубеждение: 
слушайте внимателно детето и вземете 
своето решения, само след като сте 
изслушали неговото мнение.

   Обяснете в детайли всяко трудно решение 
на детето, а също така му обяснете 
по разбираем за него начин какви са 
възможните опасности. Ако опасностите 
са реални, по-вероятно е детето да приеме 
вашето решение, или поне да го спазва.

   Включете и други хора, когато е 
подходящо, така че решението да се 
основава на различни гледни точки, а и 
така другите хора ще са готови да окажат 
подкрепа на детето, ако е необходимо. 
Семейството на детето, учителите или 
други възрастни, на които детето има 
доверие, може да помогнат при определени 
процеси на вземане на решения.

   Ако не можете да предотвратите едно 
дете да направи нещо, което според вас 
не е разумно, съобщете му мнението 
си, но му дайте да разбере, че ще го 
подкрепите въпреки всичко. Направете 
необходимото да му осигурите тази 
подкрепа, особено ако възникнат проблеми.

   Ако наистина вярвате, че е необходимо 
да не се съобразите с мнението на 
детето, за да защитите най-добрия му 
интерес, опитайте се да му обясните 
защо правите това. Обяснението на 
вашите действия ще помогне да запазите 
отношенията на доверие помежду ви.

НЕ ЗАБРАВЯЙТЕ!

 Постигането на резилианс и положителни 
резултати за децата и младите хора, които са наста-
нени в алтернативна грижа включва комплекс 
от фактори. Важен защитен фактор, който играе 
решаваща роля за постигане на резилианс и поло-
жителни резултати, е те да имат качествени лични 
взаимоотношения с поне един възрастен човек 
през времето, когато са настанени в системата за 
грижа.
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Глава 5

Напускане  
на системата за грижа

ИЗГОТВЯНЕ НА
ПЛАН ЗА ПРОЦЕСА 

 Подготовката на младите хора за напускането 
на системата за грижа и навлизането им в света на 
възрастните трябва да започне почти от момента, 
когато детето е настанено в системата. напускането 
на системата може да буди тревога у младите хора и 
предшестващият го период често е пълен с въпроси 
и безпокойство. Обикновено те имат нужда някой 
да им вдъхне увереност и да им даде яснота по 
различни въпроси, като например къде ще живеят, 
дали ще получават подкрепа и дали ще продължат 
да поддържат връзка с човека, който се е грижил 
за тях, или със социалния работник.

 Подход, който по време на целия период на 
пребиваване в системата за грижа се основава на 
правата на детето, е добра основа за живота им 
като възрастни, ако е реализиран правилно.

ЧЕТИРИТЕ  ОСНОВНИ
КАТЕГОРИИ ПРАВА 

 Права на оцеляване: Основните потребности 
на детето или младия човек от храна и здравни 
грижи трябва да бъдат удовлетворени.

 Права на развитие:  Образованието и грижата, 
получени от детето трябва да му осигурят основни 
знания в ключови области и да му дадат възмож-
ност да развие своите индивидуални умения.

 Права на закрила: Детето трябва да бъде 
защитено от насилие и злоупотреба през целия 
период, през който живее в системата за грижа.

 Права на участие: Детето трябва да привикне 
да се консултират с него и да му се възлагат отго-
ворности: то трябва да има увереност, че неговото 
мнение и принос са валидни и ценни.

 Подход, който приема детето/младия човек 
като самостоятелна личност, който е уважителен и 
отговаря на неговите конкретни надежди, потреб-
ности и способности, трябва да доведе до опреде-
лена физическа и психологическа сигурност, което 
ще му бъде много полезно в живота по-късно.
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КОНКРЕТНИ ПОТРЕБНОСТИ 
НА ЕТАПА НА НАПУСКАНЕ  
НА СИСТЕМАТА ЗА ГРИЖА

 Когато наближи моментът младият човек да 
напусне системата за грижа, той трябва да бъде оку-
ражаван във все по-голяма степен да взема собствени 
решения и да поема отговорност за действията си. 
Подкрепата от предоставящите грижа лица не бива да 
намалява, но може да се промени нейният характер. 
независимо от всичко младият човек все още е „дете“ 
и все още ще има нужда от насочване и от сигурност, 
че може да се обърне към онези, на които вярва, дори 
когато е получил по-голяма степен на самостоятелност.

Нужно е да се положат 
специални усилия и при 
възможност всяко дете да 
разполага с квалифицирано 
лице, което след напускане 
на дома да улесни прехода му 
към самостоятелен живот.“
насоки на ООн за алтернативна грижа за  
деца – насока 132

КОНТРОЛЕН СПИСЪК ЗА
ИНФОРМАЦИЯ И ДЕЙСТВИЕ 

 През периода, когато наближава моментът 
на преход към самостоятелен живот за младия 
човек, ще е полезно да седнете с него и да обсъдите 
представения по-долу списък. Той трябва чувства 
увереност по всяка от точките. Може също да му/  
дадете копие от образеца на плана за последваща 
грижа на стр. 30 от брошурата „Научете повече 
за правата си!“

Притеснявам се, че си тръгвам. 
От друга страна очаквам 
с нетърпение да мога сам 
да вземам решения.“
Млад човек, напускащ системата 
за грижа, Финландия

неЩа, КоИто да оБсЪдИте…

   Уверете се, че младият човек знае какво  
ще прави по-нататък.

   Уверете се, че има безопасно място,  
където да живее.

   Уверете се, че знае, каква подкрепа може 
да ползва след напускане на грижа.

   Уверете се, че разполага с необходимата 
информация за достъп до тази подкрепа

   Уверете се, че има базисните умения, 
необходими за самостоятелен живот – 
като например да може да готви, да си 
прави бюджета, да попълва формуляри, 
да знае как да взаимодейства с 
фирмите за комунални услуги.

   Уверете се, че знае с кого може да се свърже, 
ако има нужда от помощ или от насоки 
след напускането на системата за грижа, 
и че разполага с координати за контакт.

   Уверете се, че знае, че може да се свърже 
с вас!

   Уверете се, че знае, че не губи правата 
си при напускане на системата за грижа: 
и след навършване на пълнолетие той/
тя продължава да има човешки права.

   Уверете се, че има достъп до образование  
и информация за възможностите за заетост.
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РАЗРАБОТВАНЕ 
НА  ПЛАНА ЗА НАПУСКАНЕ
НА СИСТЕМАТА ЗА ГРИЖА

 Когато разработвате плана за напускане на 
системата за грижа, има няколко ключови елемента, 
които трябва да имате предвид. извеждането на тези 
елементи на преден план не само ви помага да фоку-
сирате работата си с младия човек, но гарантира 
също, че той е подготвен за самостоятелен живот. 
Прегледът на плана за напускане на системата за 
грижа трябва да се прави на редовни интервали и 
да отразява потребностите на младия човек.

 Детето, което напуска системата за грижа, 
трябва да има право на оценка на неговите потреб-
ности и подходяща последваща подкрепа в съответ-
ствие с целта за осигуряване на реинтеграция на 
детето в семейството и обществото (вж. Препоръка 
Rec(2005)5 на Комитета на министрите на Съвета на 
Европа до държавите членки относно правата на 
децата, живеещи в институции от резидентен тип).

УЧастИе
 Да се гарантира, че младият човек е ангажиран 

на всички етапи в процеса на напускане на систе-
мата за грижа е съществена част от неговия успех. 
Младите хора имат нужда да знаят какво се случва 
и да участват активно през цялото време. Да се 
направи така, че младият човек да приеме плана за 
напускане на системата за грижа като свой, е ключът 
към успеха на този план. Участието трябва да бъде 
пълноценно, автентично, дружелюбно към младия 
човек и съобразено с възрастта. Всички специалисти 
трябва винаги да приемат напускащите младите 
хора, като експерти за оценяване на собствените 
им потребности и действителност.

ЖИлИЩно настаняване
 Осигуряването на безопасно, добре поддър-

жано жилище, което е достъпно от финансова гледна 
точка, е важна част от етапа на напускане на систе-
мата за грижа. При търсенето на жилище трябва 
да се вземат предвид потребностите на младия 
човек: например дали е близо до училището му, 
до семейството и приятелите? Дали е в безопа-
сен район? инспектирано ли е за конструктивни 
повреди? Осигурена ли е доставката на основните 
комунални услуги като например отопление, вода, 
електричество или газ?

оБраЗованИе
 Образованието е важна стъпка към постигането 

на самостоятелност. Да се гарантира на младия 
човек, че има възможност да участва пълноценно 
в образователната система, е важно за неговото 
бъдещо развитие и самостоятелен живот. Трябва да 
говорите с него за стремежите му и за подкрепата, 
която ще му бъде необходима, за да постигне целите 
си. За да се избегне отпадането на младия човек от 
училище, трябва да се опитате възможно най-рано 
да установите дали има някакви образователни или 
социални проблеми и да осигурите набор от услуги, 
които да предотвратят напускането на училище. 
Младите хора, които са прекратили образованието 
или обучението си трябва винаги да бъдат подкре-
пяни, ако решат да го продължат.

Заетост
 Въпреки че не е ваше задължение да търсите 

работа на младия човек, трябва да го подкрепите по 
всички възможни начини - да се уверите, че може да 
напише автобиографията си, или да го придружите 
до бюрото по труда или на интервю за работа.
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Здраве И БлаГосЪстоянИе 

 напускането на системата за грижа може да 
бъде вълнуващ, но също и тревожен период за 
младите хора. Трябва да се уверите, че те не се 
притесняват да ви се доверят и да споделят всички 
притеснения, които могат да имат. От изключително 
значение е да се отнасяте към притесненията на 
младия човек с най-голямо уважение и зачитане на 
личната му неприкосновеност. Въпросите, свързани 
със здравето и благосъстоянието на младия човек, 
трябва винаги да бъдат включени в неговия план.

ИнФорМаЦИя

 Младите хора, които напускат системата за 
грижа, трябва да разполагат с цялата информа-
ция за услугите в тяхното населено място, като 
например жилищно настаняване, здравеопазване, 
социални услуги и т.н. Младите хора трябва да 
познават социалните си права и да имат достъп до 
услуги, които да гарантират спазването на техните 
социални права. 

 Можете да използвате контролния списък 
по-долу като бързо ръководство за справка, за да 
се уверите, че планът за напускане на системата за 
грижа е практичен, реалистичен и приобщаващ.

КОНТРОЛЕН СПИСЪК –
КЛЮЧОВИ КОМПОНЕНТИ
НА ПЛАНА ЗА НАПУСКАНЕ 
НА СИСТЕМАТА ЗА ГРИЖА

Контролен списък – главни компоненти на 
плана за напускане на системата за грижа

Практичен

В плана има ли практичен 
елемент и подчертава ли той 
необходимостта от изпълнение 
на практически задачи, които са 
важни за самостоятелния живот?

Приобщаващ

Включен ли е младият човек 
във всеки аспект на плана? Той 
равноправен партньор ли е в 
процеса на планиране?

Постижим

Целите на плана постижими ли 
са за младия човек и има ли той 
необходимата подкрепа, за да 
постигне целите си? 

Овластяващ

Планът съобразен ли е със 
силните страни на младия човек и 
овластява ли го да се справи със 
слабите си  страни?

Устойчив
Предлага ли планът на младия 
човек ясен път към водене на 
самостоятелен живот?
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раЗвИтИе на доБрИ УМенИя  
За саМостоятелен ЖИвот 

 Добрите умения за самостоятелен живот са от 
първостепенно значение за осъществяването на 
успешен преход от системата за грижа към самос-
тоятелен живот. Младите хора трябва да свикнат да 
вземат самостоятелни решения. Те трябва да бъдат 
обучавани в тези умения от самото начало на наста-
няването им в системата за грижа, тъй като успехът 
на прехода на младия човек към самостоятелен 
живот зависи от тези умения!

 Уменията за самостоятелен живот са свързани 
с плана за напускане на системата за грижа и трябва 
да бъдат оценявани едновременно. Възможно 
е младият човек да не е в състояние незабавно 
да стане самостоятелен. Важно е да не обречем 
младия човек на неуспех, като му поставим непо-
стижими или нереалистични цели. Осигуряването 
на подкрепено полусамостоятелно място за нас-
таняване може да е най-добият вариант за младия 
човек, докато той достигне до момента, когато може 
да живее напълно самостоятелно. 

Самостоятелност  
означава да се справяш 
в живота с помощта на 

придобития си опит.

Исках да бъда 
информирана и ангажирана 

през цялото време – в крайна 
сметка става дума за моя 

живот!

                     поМИСЛете
КаКво Ще направИте по       

отноШенИе на потребноСтИте  
на МЛадИя ЧовеК във вСеКИ 

от тезИ СЛУЧаИ?

Млад човек, напускащ системата 
за грижа, Сърбия

Млад човек, напускащ системата 
за грижа, Хърватия
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 настоящият контролен списък не е изчерпа-
телен, но трябва да включва: 

Жилищно настаняване
  Да познава правата си като наемател.
  Да познава и разбира договора за наем.
   Да знае с кого да се свърже за по-
мощ във връзка с жилището.

Умения за изготвяне на 
бюджет във връзка със
   Сметките на домакинството (седмич-
но пазаруване, плащане на сметки-
те за комуналните услуги и т.н.).

   Наем (апартамент, къща или общо 
ползване на една къща).

   Разходи за пътуване (отиване и връ-
щане от училище, работа и т.н.).

образование
   Подкрепа за отиване и връщане от учи-
лище или друго учебно заведение.

   Да познава класния си ръководител 
и да има необходимата увереност да 
се обърне към него при проблем.

   Разработване на постижим учебен 
план, за да се гарантира, че млади-
ят човек ще остане в училище.

Заетост
   Съдействие за изготвяне на автобиогра-
фия и подаване на заявление за работа.

   Да познава правата си като ра-
ботник или служител.

   Помощ, когато отива на интер-
вю и в бюрото по труда.

Здраве и благосъстояние

   Да има координатите за контакт 
с личния зъболекар и лекар.

   Да има достъп до човек, на когото има 
доверие, с когото да споделя, когато е 
разтревожен, притеснен или разстроен.

   Ако приема лекарства, да се гаран-
тира, че младият човек е в състояние 
сам да си осигурява и приема лекар-
ствата и да получава рецепти.

 Младият човек трябва да има помощ в на- 
чалото за поддържането на своето жилище. 
Ключовите елементи включват, наред с другото, 
да се гарантира, че той познава правата си като 
наемател, че има практически познания за под-
държане на жилището, като например кога и къде 
да плаща сметките и т.н.

препорЪКИ от МладИ Хора, 
КоИто ЖИвеят саМостоятелно

 Младите хора трябва:
   да бъдат подкрепени от експер-

ти и от персонала по позитивен 
начин и чрез окуражаване;

   да бъдат образовани, насърчавани и 
подкрепяни, за да продължат да учат;

   да им бъде осигурено „ноу-хау“ за това 
как да оцелеят в реалния свят;

   да им бъде осигурено безопасно жилище;
   да познават правата си;
   да получат помощ за започва-

не на работа или стажуване;
   да бъдат изслушвани, подкрепя-

ни и да им се вдъхва увереност.
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Приложение 1

Речник на термините

алтернативна грижа
 Това е грижа, която се осигурява на деца 

и млади хора, лишени от родителска грижа. 
Алтернативната грижа е мярка, съгласувана или 
наредена от административен или съдебен орган. 
Терминът „алтернативна грижа“ означава, че дори 
когато живее без родителска грижа, детето трябва 
все пак да бъде в „дом“, който може да бъде домът 
на приемно семейство, резидентен дом или друг 
вид форма на грижа, която ще осигури на детето 
стабилност, сигурност и подкрепа.

Грижа в семейна среда
 Алтернативна грижа, която се осигурява в 

семейна среда. В Европа най-често срещаните 
форми на грижа в семейна среда са: 

   настаняване в семейство на роднини или 
близки  – форма на грижа, при която детето 
живее в разширеното семейство или с 
приятели на семейството, с които има пред-
варително установени близки отношения.

   приемна грижа – форма на грижа, при 
която детето се настанява от компетентен 
орган в семейство, което е различно от род-
ното му семейство. Приемните семейства се 
избират въз основа на тяхната квалификация 
и са под наблюдение, за да се гарантира, че 
осигуряват възможно най-добрата грижа.
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дете
 Като дете се определя всяко лице до 18-годиш- 

на възраст. Децата на възраст 12 години и по-
големи може да предпочитат да бъдат наричани 
„юноши“ или „млади хора“. ООн определя като 
млади хора тези, които са възраст между 15 и 24 
години.

деца без родителска грижа
 Това са деца, които по някаква причина не 

живеят с родителите си.

екип за планиране на грижата
  Този екип включва социален работник, чле-

нове на родното семейство, обгрижващите лица 
от алтернативната грижа и други специалисти, 
ангажирани с вземането на решения за формал-
ната грижа за детето или младия човек. Този екип 
трябва да работи заедно с детето и младия човек, 
настанен в системата за грижа, във връзка с всички 
решения, свързани с грижата.

Индивидуален план за грижа
 Този план се разработва съвместно от детето, 

което е настанено в системата за грижа, и еки-
път, който предоставя грижата. Той е съобразен и 
отговаря на специфичните потребности на детето 
и отчита неговите индивидуални способности и 
стремежи. Планът посочва кой отговаря за емоцио-
налното, когнитивното, физическото и социалното 
развитие на детето и периодично се оценява в 
рамките на процес, който се нарича „преглед на 
грижата“.

Конвенция
 Конвенцията е правно обвързващо споразу-

мение между страните. Понякога конвенциите са 
наричани договори, пактове или международни 
споразумения.

Конвенция на оон  
за правата на детето

 Това е международно договорен набор от 
стандарти и задължения за защита и развитие на 
правата на всички хора до 18-годишна възраст. Тези 
права имат за цел да гарантират, че децата растат 
в най-добрите възможни условия — развиват се и 
учат в сигурна среда, имат достъп до добра здравна 
грижа и участват пълноценно в семейния, култур-
ния и социалния живот.

Млади хора, които напускат 
системата за грижа

 Това са младите хора, които напускат систе-
мата за грижа поради навършване на възраст, в 
която вече нямат право на специална закрила и 
подпомагане в рамките на тази система.

Мултидисциплинарен екип
 Мултидисциплинарните екипи се състоят от 

специалисти с различен експертен опит. Тези екипи 
могат да отговорят на потребностите на клиенти, 
които се нуждаят от помощта на повече от един вид 
специалисти. Мултидисциплинарните екипи често 
се разглеждат в същия контекст като съвместната 
работа, междуведомствената работа и работата в 
партньорство.
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най-добрия интерес на детето
 Възрастните трябва да правят това, което е 

най-добро за детето. Те трябва да вземат реше-
ния, които имат най-голям положителен ефект за 
развитието на децата и младите хора. Трябва да се 
обърне внимание на осигуряването на участието 
на децата и младите хора.

напускане на системата за грижа
 Процесът, по време на който младите хора 

получават помощ, за да направят гладък преход от 
системата за грижа към самостоятелен живот. Това 
включва образование, обучение и придобиване 
на умения за самостоятелен живот, докато са още 
в системата, и „последващи услуги“, които да им 
помогнат, след като са започнали самостоятелен 
живот. Това може да включва: консултиране, обу-
чение за придобиване на умения за самостояте-
лен живот след напускане на системата за грижа, 
ресурси в общността, поемане на учебните такси 
за обучение в колеж и различни форми на парично 
подпомагане.

наръчник за изпълнение 
на насоките на оон за 
алтернативна грижа за деца

 изданието „От теория към практика: изпъл-
нение на Насоките за алтернативна грижа за 
деца“ представлява практически наръчник за 
използване на насоките за насърчаване на рефор-
мата на системата за социално подпомагане и 
системата за алтернативна грижа. Документът 
подчертава важните елементи за хората, разработ-
ващи политики, и посочва връзки към това, което 
вече се прави ефективно на терен. Преди всичко 

наръчникът осигурява задълбочена информация 
на всички специалисти за това, което реално може 
да се направи в условията на ограничени ресурси, 
и ги насърчава да работят в тази посока.

настаняване
 Терминът „настаняване“ в широк смисъл се 

определя като „положение, при което детето е 
настанено денонощно извън неговата семейна 
среда“ в голяма или малка институция, SOS детско 
селище, резидентно звено, приемно семейство 
и т.н. Терминът „място за настаняване“ включва 
всички форми на настаняване.

насоки на оон  
за алтернативна грижа за деца

 насоките на ООн за алтернативна грижа за 
деца от 2009 г. се превърнаха във важен инструмент 
за лицата, които вземат решения, и доставчиците на 
услуги в сектора на грижата за деца по отношение 
на работата им за преодоляване на различната по 
характер уязвимост на децата, лишени от собстве-
ното им семейство. Те бележат фундаментална про-
мяна на политиката, като посочват на държавите, 
че като първи приоритет трябва да инвестират в 
укрепването на капацитета на семействата, както и 
в механизмите за предотвратяване на разделянето 
им.

обгрижващи лица
 Това са възрастни, които се грижат за деца 

и млади хора. Обгрижващото лице може да бъде 
биологичният родител или в случай на алтер-
нативната грижа, специално обучен възрастен 
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човек, чиято работа се наблюдава и подкрепя от 
други специалисти в областта на грижата. През 
периода на алтернативна грижа лицето, което се 
грижи за детето, трябва да се сменя възможно 
най-рядко.

омбудсман
 Омбудсманът е лице, назначено от правител-

ството, за да гарантира спазването на правата на 
човека от държавата и частните организации, както 
и от отделните лица. Омбудсманът трябва да познава 
добре правата на децата. Когато деца или млади 
хора се оплачат, че правата им са нарушени, зада-
чата на омбудсмана е да започне разследване и да 
предложи решение. В някои държави има специален 
омбудсман за децата и младите хора. Омбудсманите 
за деца в Европа са създали Европейска мрежа на 
омбудсманите за деца: http://crin.org/en/enoc

план за грижа
 Този план се отнася до това как доставчиците 

на социални услуги могат най-добре да се грижат 
за децата и младите хора и гарантира, че всеки, 
който има отговорност за тяхното благосъстояние, 
знае какво да прави, така че планът да работи.

план за напускане  
на системата за грижа

 Този план включва начините, по които може 
да получите подкрепа чрез последващи услуги, 
за да се справите с различните проблеми, които 
могат да възникнат, след като напуснете системата. 
Предназначението на този план е да намали стреса 
от напускането на системата и привикването към 
самостоятелен живот.

права на детето
 Това са човешките права на децата със специ-

ално внимание към правото на специална закрила 
и грижа, която се дължи на малолетните и непъл-
нолетните, включително правото им на лични отно-
шения с двамата родители, на самоличност, както и 
основните потребности от храна, всеобщо платено 
от държавата образование, здравеопазване и нака-
зателен закон, съобразен с възрастта и развитието 
на детето, равни условия за защита на граждан-
ските права на детето и свобода от дискриминация 
на основание на раса, пол, сексуална ориентация, 
полова идентичност, национален произход, религия, 
увреждане, цвят на кожата, етнически произход или 
други отличителни черти. Тълкуванията на правата 
на детето варират от предоставянето на детето на 
право на самостоятелно действие до гарантирането 
на това децата да не бъдат подлагани на физиче-
ско, психическо и емоционално насилие, макар че 
съдържанието на понятието „насилие“ е предмет на 
обсъждане. Други определения включват правото 
на грижа и отглеждане.

права на човека
 Правата, които имат всички хора, включи-

телно децата, просто защото са човешки същества, 
независимо от техните способности, гражданство, 
етнически произход, пол, език, националност, раса 
или сексуална ориентация.

преглед на грижата
 Това е периодичен преглед на индивидуалния 

план за грижа. Детето или младият човек, обгрижва-
щото лице и други специалисти се срещат, за да обсъ-
дят вариантите и възможностите, като например 
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възможността за реинтеграция в родното семейство, 
необходимостта от промяна в действащата форма 
на грижа, избор на училище и т.н.

резидентна грижа
 Това е форма на алтернативна грижа в несе-

мейна среда, където грижата е организирана в 
по-малка или по-голяма група и се предоставя 
от назначени специалисти, които работят на 
смени. Когато в едно резидентно звено са наста-
нени голям брой деца, който може да достигне 
до 300, се говори за институционална грижа. 
Условията и качеството на грижата, получавана 
при този модел, затрудняват децата да упражня-
ват своите права. Много страни в Европа заме-
нят институциите с модели за грижа от семеен 
тип в рамките на процес, който е познат като 
„деинституционализация“.

родно семейство
 Семейството на детето, което включва роди-

телите, братята, сестрите, бабите и дядовците и 
други роднини.

служби за благосъстоянието 
на децата

 Това са местни държавни организации, които 
отговарят за децата в алтернативна грижа. Те гаран-
тират всяко дете, което се нуждае от алтернативна 
грижа, да има подходяща форма на грижа, където 
да се ползва от удобни и сигурни условия на живот. 
Те правят периодични проверки, за да потвърдят, 
че тези условия се спазват. Службите за благосъ-
стоянието на децата искат най-доброто за детето 

и младия човек, настанен в системата за грижа. Те 
решават кога децата могат да се върнат в своите 
родни семейства.

SOS детски селища  
 Това е модел за грижа от семеен тип, при 

който детето, което е лишено от родителска 
грижа може да расте в грижовна семейна среда. 
Обгрижващото SOS лице е главата на SOS семей-
ството и пряко отговаря за грижата и развитието 
на детето.

стандарти за качеството 
на грижата

 Това са стандарти, които гарантират адек-
ватно равнище на грижа. Стандарти за качество 
на грижата трябва да са налице за всички форми 
на грижа и да бъдат спазвани на всеки етап и 
елемент от предоставянето на грижа: приемане, 
процес на планиране, последващ период, проце-
дури за закрила на детето и т.н. Един пример за 
стандарти за качество на грижата са стандартите 
Quality4Children (Q4C). 

съвет на европа
 Съветът на Европа е международна органи-

зация, основана през 1949 г., която днес има 47 
държави членки. ролята на Съвета на Европа е да 
насърчава правата на човека, демокрацията и вър-
ховенството на закона. Той установява общи демо-
кратични принципи на основата на Европейската 
конвенция за правата на човека и други конвенции 
и препоръки за защита на лицата, което разбира 
се включва 150 милиона деца в Европа.
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Приложение 2

Научете повече  
и се ангажирайте

п рограмата на Съвета на Европа  „Да изгра-
дим Европа за и с децата“ е създадена с 
цел популяризиране на правата на детето 

и закрила на децата от всички форми на насилие. 
Екипът, отговарящ за изпълнението на програ-
мата, работи по проблеми като насилие в дома и 
в училището, образование в областта на правата 
на човека, децата и интернет и децата и правосъд-
ната система. Отчетени са специфичните права 
и потребности на децата, лишени от родителска 
грижа, по-специално в контекста на достъпа до 
образование, социални, здравни и правни услуги, 
както и правото на участие. Повече информация 
за конвенциите, срещите и публикациите можете 
да намерите на посочения по-долу уебсайт, където 
можете също да играете онлайн играта „Wild Web 
Woods“.  www.coe.int/children

 SOS Детски селища е неправителствена и 
нерелигиозна организация, ориентирана към 
децата, която осигурява преки услуги в облас-
тта на грижите, образованието и здравеопазва-
нето за деца, които са в риск да бъдат лишени от 
родителска грижа или вече са лишени от такава. 
Организацията също така изгражда капацитета на 
обгрижващите SOS лица, семействата и общностите 
да осигуряват адекватна грижа. Организацията 
SOS Детски селища осъществява и застъпническа 

дейност във връзка с правата на децата, лишени 
от родителска грижа. Организацията е осно-
вана през 1949 г. и нейната дейност, обхващаща 
130 страни, се ръководи от духа на КООнПД. 
www.sos-childrensvillages.org

 Стандартите „Качество за децата“ (Quality- 
4Children) (Q4C) са сборник от 18 стандарта 
за качество на алтернативната грижа за деца в 
Европа. Процесът на разработване на стандартите 
се основава на „разказване на истории“: изсле-
дователски метод с висока степен на участие, 
който ангажира близо 500 души от 32 държави, 
включително деца, млади хора, родни семей-
ства, обгрижващи лица, социални работници 
и други заинтересовани страни. Стандартите 
„Качество за децата“ са представени за първи 
път в Европейския парламент през юни 2007 г. 
от трите организации инициатори: SOS Детски 
селища, Международната организация за приемна 
грижа (IFCO) и Международната федерация на 
организациите в областта на образованието (FICE). 
Оттогава тези три организации подкрепят прилага-
нето на стандартите в националните политики и в 
практиката. Децата и младите хора, както и хората, 
които се грижат за тях, се насърчават да познават 
и да прилагат стандартите „Качество за децата“.   
www.quality4children.info
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 Европейската социална мрежа (ESN) е орга-
низация с нестопанска цел и независима мрежа на 
местните публични социални служби в Европа. ESN 
обединява хора, които разработват, управляват и 
предоставят социални услуги чрез публични органи 
в цяла Европа. ние подкрепяме разработването 
на ефективна социална политика и практика на 
предоставяне на социални грижи посредством 
обмен на знания и опит. ESN е мрежа от члену-
ващи организации, които са сдружения на дирек-
тори на социални служби; региони, провинции, 
окръзи и общини; финансиращи и регулаторни 
агенции, университети и организации на научно-
изследователска и развойна дейност, работещи в 
тясно сътрудничество с публични органи в облас-
тта на разработването на социални услуги.  
http://www.esn-eu.org

 Насоки на ООН за алтернативна грижа 
за деца. През 2009 г. общото събрание на 
Организацията на обединените нации прие насоките 
за алтернативна грижа за деца. Този документ 
представлява сборник от съвети за реализиране 
на правата на детето за деца, които са лишени от 
родителска грижа или са застрашени да изгубят 
тази грижа. насоките почиват на двата основни 
принципа на „необходимост“ и „адекватност“. Тези 
принципи гласят накратко, че никое дете не бива 
да бъде настанявано в алтернативна грижа, ако 
работата за укрепване на неговото семейство би 
била по-подходящото решение, но когато необхо-
димостта от настаняване е установена безспорно, 
изборът, който ще бъде направен по отношение 
на настаняването на децата в системата за грижа, 
трябва да е подходящ с оглед на обстоятелствата 
по конкретния случай. За да бъде спазено това обе-
щание за адекватност с оглед на обстоятелствата по 

конкретния случай, в насоките е посочено изрично, 
че се изисква предоставяне на достатъчно разноо-
бразен набор от варианти за грижа, като например 
грижа в семейна среда и грижа от семеен тип, малки 
групови домове и т.н., които гарантират правата на 
детето, стандартите за качество на грижата и инди-
видуализирана грижа и внимание, независимо от 
това по какъв начин са формулирани тези варианти 
на национално равнище.

 Тези принципи и нашето по-широко разбиране 
на насоките са разработени по-подробно в наръч-
ника „От теория към практика – изпълнение на 
насоките на ООн за алтернативна грижа за деца“. 
Тази публикация е разработена с конкретната цел 
за насърчаване на прилагането на насоките в поли-
тиката и практиката. В наръчника „От теория към 
практика“ са представени около 40 перспективни 
практики от целия свят, които са свързани с реша-
ването на много проблеми, засегнати в насоките. 
В наръчника подробно са разгледани принципите 
на необходимост и адекватност и по-конкретно е 
отправен ясен призив за осигуряване на професио-
нални и основани на участие процеси на вземане 
на решения, съчетани с ангажимент за индивиду-
ализирани мерки в областта на социалната работа, 
основаващи се на индивидуалното определяне на 
най-добрия интерес на детето във всеки отделен 
случай. 
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Приложение 3

Полезни връзки

сЪвет на европа

препоръка Rec(2005)5 на 
съвета на европа относно 
правата на децата, живеещи в 
институции от резидентен тип

 www.coe.int/familypolicy 
(изберете „children in residential institutions“; 
текстът е достъпен на няколко езика)

дейности на съвета на 
европа, свързани с децата, 
живеещи в институции

 www.coe.int/familypolicy
(изберете „children in residential institutions“)

препоръки на съвета на 
европа относно децата (услуги, 
съобразени с децата; участие на 
децата и младите хора и т.н.)

 www.coe.int/t/dg3/children/KeyLegalTexts/
CMRec_en.asp

програма „да изградим европа за 
и с децата“ на съвета на европа

 www.coe.int/children

„права на децата в риск и децата, 
настанени в системата за грижа“ – 
издание на съвета на европа 

 http://book.coe.int/ftp/2888.pdf
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съвет на европа и SOS Children’s 
Villages international
„научете повече за правата си!“

 http://www.coe.int/children
(изберете “children in care”; текстът е достъпен на 
няколко езика)

орГанИЗаЦИя на 
оБедИненИте наЦИИ  

Конвенция на организацията 
на обединените нации 
за правата на детето

 Пълен текст на конвенцията:  
www2.ohchr.org/english/law/crc.htm

 Вариант за деца:  
www.unicef.org/voy/media/rights_leaflet.pdf

 Потърсете текста на КООнПД на вашия език 
на адрес: 
www.unicef.org/voy/explore/rights/explore_2781.
html

Уницеф: детски фонд 
на организацията на 
обединените нации

 www.unicef.org

„Гласове на младежта“ 
(Voices of Youth)

 www.unicef.org/voy/explore/rights/ 
explore_155.html

 www.unicef.org/protection/files/Parental_ 
Care.pdf

насоки на оон за алтернативна 
грижа за деца

 www.crin.org/docs/DRAFT_UN_Guidelines.
pdf

от теория към практика: 
изпълнение на насоките за 
алтернативна грижа за деца

 http://www.unicef.org/ceecis/UN_Handbook_
(English)_FINAL_22_02_13.pdf

SOS ChildRen’S VillageS 
inteRnatiOnal

SOS детски селища

 www.sos-childrensvillages.org

Млади хора, напускащи системата 
за грижа поради навършена 
възраст (ageing out of Care)

 http://www.york.ac.uk/inst/spru/pubs/ 
pdf/ageing.pdf
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Кампания „аз съм от значение“ 
(i Matter Campaign)

 http://www.sos-childrensvillages.org/
what-we-do/child-care/quality-in-care/
advocating-quality-care/imatter

Кампания „аз съм от значение“ – 
информационни документи

 http://www.sos-childrensvillages.
org/getmedia/4db9fb60-81a8-
4822-91f2-389c1454db93/091015-
Briefing-Paper-web.pdf?ext=.pdf

 http://www.sos-childrensvillages.
org/getmedia/a682ba24-bb0d-4031-
a20a-ed23955d9d14/1005-Briefing-
Paper-2-EN.pdf?ext=.pdf

 http://www.sos-childrensvillages.org/
getmedia/c11d211e-8dd1-4953-8369- 
8297adbdc6c3/1106-BriefingPaper3-
EN.pdf?ext=.pdf

 http://www.sos-childrensvillages.org/
getmedia/46ce2409-48e3-4216-bd6b- 
4c729576d436/BriefingPaper4-
WEB.pdf?ext=.pdf

 http://www.sos-childrensvillages.org/
getmedia/1d310514-d9c6-48af-a9d0- 
1c4e77777d0c/BriefingPaper5-
WEB.pdf?ext=.pdf

проучвания от връстници 
(Peer Research)

 http://resources.leavingcare.org/uploads
/4930033912d6945c6145340f3d6056bb.pdf

 http://www.sos-childrensvillages.org/
what-we-do/child-care/quality-in-care/
leaving-care-good-practice

Кампания „Грижа за 
мен” (Care For Me)

  http://www.sos-childrensvillages.org/
what-we-do/child-care/quality-in-care/
advocating-quality-care/care-for-me

дрУГИ

стандарти „Качество за децата“ 
(Quality4Children Standards, Q4C)

 www.quality4children.info

 Версии на 26 езика: 
www.quality4children.info/content/
cms,id,89,nodeid,31,_
country,at,_language,en.html 

„Власт за младежта“ 
(Power4Youth)

 www.power4youth.eu
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Европейска мрежа на 
омбудсманите за децата

 http://crin.org/enoc/members/index.asp

Европейска социална мрежа

 Доклад „Уязвимите млади хора в 
периода на преход” – http://www.esn-
eu.org/raw.php?page=files&id=340 

 Доклад на Работната група по пси-
хично здраве – http://www.esn-eu.
org/raw.php?page=files&id=39

 Изход от порочния кръг на неравно-
стойното положение (доклад за социалните 
услуги за деца и семейства) – http://www.
esn-eu.org/raw.php?page=files&id=43  

 Доклад „Развитие на грижата 
в общността” – http://www.esn-eu.
org/raw.php?page=files&id=34

 Доклад „Проучване на услу-
гите за подкрепа на семейството и 
родителството” - http://www.esn-eu.
org/raw.php?page=files&id=417

 Доклад „Услуги за децата: Борба 
с бедността, Насърчаване на благо-
състоянието” – http://www.esn-eu.
org/raw.php?page=files&id=240

Международна  
организация за приемна  
грижа (IFCO)

 www.ifco.info/

Международна федерация 
на социалните работници

 http://ifsw.org/

Международна федерация на 
организациите в областта на 
образованието 
(FICE)

 www.fice-inter.org/

ChildOnEurope: Европейска 
мрежа на националните центрове 
за наблюдение на децата

 www.childoneurope.org

CRIN: Информационна мрежа 
за правата на детето

 www.crin.org

Мрежа „По-добри 
грижи за децата“
(Better Care Network)

 http://crin.org/bcn/
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