Деинституционализация
и
предизвикателно поведение

Ноу-хау център за алтернативни грижи за
деца е консултантска и изследователска
организация, която работи с правителството
на Р България за преустановяването на
използването на институционална грижа за
деца и развитието на услуги в общността.
Ноу-хау център за алтернативни грижи за
деца работи за това деинституционализацията на децата в България да се извършва
по начин, който цени уникалността на всяко дете, зачита мнението му и подкрепя
родителите и общностите в осигуряването
на сигурна семейна среда.
Адрес: ул. “Хан Крум” 38А
София 1142
Тел.: 02 403 20 30
http://knowhowcentre.nbu.bg
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Галина Маркова, доктор по социална работа.
Ръководител на „Ноу-хау център за алтернативни грижи за деца”

Агресия, предизвикателно поведение, себедеструктивно поведение, клатене …
С подобни думи и дефиниции се описва поведението на децата и младите хора, които са в процес на
деинституционализация. Докато те живееха в институции, темите за поведението им и
неговото овладяване не са били обсъждани в публичното пространство. Това означава, че целта на
деинституционализацията започва да се постига - съдбата на деца и млади хора в риск излиза извън
стените на домовете и става достояние до широката публика.
Как, обаче, това поведение се овладява?
Този брой на бюлетина на Ноу-хау център предлага материали по темата. Част от тях са посветени на
разбирането на проблема. Откриването на смисъл на едно поведение води до неговото разрешаване, тъй
като отговорът на него показва на „агресивния“, че е разбран.
Втората група от материали предлагат и интервенции, които организации, работили в ДИ, са
разработили или открили.
С публикуваните материали не отговаряме на всички въпроси, които помагат на
професионалистите да се справят с предизвикателното поведение. Отваряме темата и оставаме във връзка
с нови и стари колеги, за да открием добри практики.
Втората голяма тема, която повдигаме чрез материалите, е връзката между секторите здраве (и
най-вече психично здраве) и детско благополучие. В България няма добро сътрудничество между двете
сфери. Без такова сътрудничество ще продължаваме да бъдем използвани от институциите, вместо да се
случва обратното, защото грижата към нас се базира върху интегриране на потребностите ни, които не
могат да се разделят на здравни, социални и психологични. Когато ни боли глава, не можем да учим и да
общуваме пълноценно с другите. Това мислене трябва да се разпространи и към групи в общността, към
които съществуват сериозни предразсъдъци. Трудно е, но вече е необходимо да си представим, че
затвореното в дом дете (с увреждане или не) не иска да се подчинява на правила, които не разбира и не
желае да живее без да има кого да обича.

д-р Галина Маркова
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НОВИНИ
На 15 и 16 април 2015 г. в гр. София се проведе
„Обучение на обучители на приемни родители за
предоставяне на специализирана грижа на
търсещи и получили международна закрила
деца“, организирано от Върховния комисариат за
бежанците на ООН. В обучението взеха участие
представители на ДАЗД, АСП и ДАБ, социални
работници от отделите „Закрила на детето“,
екипи по приемна грижа и НПО, работещи по
въпросите на приемната грижа на територията на
цялата страна. Основните теми на обучението
включваха информация за бежанския контекст,
институционална и законодателна рамка на
българската система за убежище, културни,
етнически и религиозни специфики на бежанците,
психо-емоционални травми на децата бежанци и
тяхното идентифициране в контекста на
приемната грижа и др. Лектори от ВКБООН,
Съвета на жените бежанки, Фондация „Център
Надя“, Център за подпомагане на хора,
преживели изтезания АСЕТ, Център Ноу-Хау за
алтернативни грижи за деца и НБУ споделиха
своя ценен опит с участниците, подготвяйки ги да
предадат полученото знание на бъдещите
приемни
родители
на
деца
бежанци.
Второ обучение на същата тема се проведе на 29
и 30 април в Стара Загора.
НХЦ

снимка: Ехлибейте Мехметай, СЖБ.

снимка: Фондация „Сийдър“

Фондация Сийдър откри Център за
социална рехабилитация и интеграция в
Кюстендил
В сряда, 15 април 2015 г., посланикът на САЩ
Марси Б.Рийс, кметът на Кюстендил Петър
Паунов и директорът на Фондация „Сийдър“
Линдзи Солтцгивър откриха Център за социална
рехабилитация и интеграция в Кюстендил.
Правителството на САЩ е инвестирало 492 000
лв., за да подпомогне усилията на Фондация
„Сийдър“ и община Кюстендил в изграждането и
оборудването на този Център. Той предоставя
помощ при създаването на нови умения и
възможности за независим живот на хора с
различна видове и степен на увреждания, както и
при подпомагане на групи от хора в риск
посредством конкретни програми за интеграция и
преодоляване на тяхната социална изолация.
Услугите, които предлага Центърът, включват
психологически консултации и терапевтични и
рехабилитационни дейности, които да спомогнат

Междуведомствена работна група започва
актуализация на Националната стратегия за
детето 2008-2018 г. Целта е този основен
политически документ да бъде синхронизиран с
водещи европейски и национални стратегически
документи в областта на политиките за детето и
семейството и да се създаде обща рамка за
прилагането им. Работната група трябва да отрази
и препоръките, съдържащи се в анализа на
изпълнението на Националната стратегия за
детето. Сред тях са да бъдат разработени и
прилагани показатели за изпълнение на правата
на децата във всички секторни политики –
образование,
правосъдие,
здравеопазване,
вътрешен ред и сигурност, социална работа и др.,
и да се предвидят механизми за оценка на
въздействието на различните програми и
социалните услуги, насочени към детето и
семейството.
Националната стратегия за детето 2008 - 2018
година е изградена върху принципите на
Конвенцията на ООН за правата на детето и
Закона за закрила на детето. Стратегическата цел
на документа е осигуряването на условия за
ефективно упражняване на правата и подобряване
качеството на живот на децата, като условие за
свободното и пълноценното им личностно
развитие. В нея са обхванати всички сфери на
обществения живот, имащи значение за
благосъстоянието на децата – семейна среда,
здравно обслужване, образование, отдих и
свободно време, алтернативни грижи, жизнен
стандарт и социално подпомагане, преодоляване
на експлоатацията и злоупотребата с деца,
специални мерки за закрила, мнение на децата и
право на идентичност и защита срещу
дискриминация.
Заложени са конкретни цели за продължаване на
процеса на деинституционализация и развитие на
алтернативни
социални
услуги.
Междуведомствената
работна
група
е
сформирана със заповед на председателя на
ДАЗД г-жа Ева Жечева и трябва да приключи
работата си до 30 септември 2015 г. В състава й
са включени експерти от министерствата на труда
и социалната политика, на образованието и
науката, на финансите, на вътрешните и на
външните
работи,
на
правосъдието,
на
здравеопазването, на културата, на младежта и
спорта, Националния осигурителен институт,

за създаване, поддържане и разширяване на
социалните умения на хората с увреждания, така
че те да могат да водят един по-независим и
пълноценен живот.
Още: ТУК


Стартира глобална седмица за детска
безопасност на пътя

снимка: ДАЗД
Председателят на Държавната агенция за закрила
на детето г-жа Ева Жечева и заместник министърпредседателя по коалиционната политика и
държавната администрация и министър на
вътрешните работи г-жа Румяна Бъчварова
дадоха старт на Третата глобална седмица за
пътна безопасност на ООН на тема „Децата и
безопасността на движението по пътищата“.
Кампанията ще се проведе от 04 до 10 май 2015 г.
Основната цел на Третата глобална седмица е да
се привлече вниманието на обществото към
необходимостта от по-добра защита на децата и
да се набележат мерки за опазване живота и
здравето на младите хора като участници в
пътното движение на национално и местно ниво.
Източник: ДАЗД
Още: ТУК


Междуведомствена работна група ще
актуализира Националната стратегия
за детето 2008-2018 г.
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Националния статистически институт, ДАЗД,
Държавна агенция за бежанците, Агенция за
социално подпомагане, Агенция за хора с
увреждания, Изпълнителна агенция „Главна
инспекция по труда”, Върховна касационна
прокуратура,
Комисия
за
защита
от
дискриминация,
Национален
център
по
наркомании, Национален център по обществено
здраве и анализи, Национално сдружение на
общините в Република България, Национална
комисия за борба с трафика на хора, Детския
фонд на ООН - УНИЦЕФ, Национална мрежа за
децата.



След проверка на ДАЗД е въведен строг
пропускателен режим в ОУ "Антон
Страшимиров", с. Дебелт
Строг пропускателен режим, видеонаблюдение и
охрана са въведени в ОУ „Антон Страшимиров”
с. Дебелт, общ. Средец, в изпълнение на
задължителни предписания на председателя на
Държавна агенция за закрила на детето г-жа Ева
Жечева.
Проверката на изпълнението на предписанията на
председателя установи подобрена организация на
работа в училището – въведени са ясни правила
къде и как да се осъществява дежурството на
учителите. Разработена е училищна програма
за превенция на насилието с конкретни мерки и
дейности.
Координационният съвет за справяне с тормоза в
училище, комисиите за превенция на деца в риск
и за превенция на противообществените прояви
на малолетните и непълнолетните, реализират
комплекс от мерки за предотвратяване на агресия
сред децата.
Директорът на училището осъществява по-строг
контрол на изпълнението на дейностите по
опазване на живота и здравето на децата и на
работата на дежурните учители и възпитатели.
Предписанията бяха направени през декември
2014 г. след проверка на ДАЗД по сигнал за
насилие, която установи, че в училището не е
гарантирана сигурна и безопасна среда за децата,
нарушена е комуникацията с органите за закрила
на детето и с родителите. При наличие на
индикации за сексуално насилие върху ученик, от
училището не бяха уведомили незабавно
органите за закрила и не бяха информирали
родителят на детето. Установено бе, че
директорът не контролира изпълнението на
мерките за опазване на живота и здравето на
децата, а само учебната дейност.

Източник: ДАЗД

Публикуван е докладът за дейността на
ДАЗД за 2014 г. и приоритетите за 2015
г.
Държавната агенция за закрила на детето
публикува на интернет сайта си доклада за
дейността си през 2014 г. Документът отчита
постиженията на агенцията и
откроява
предизвикателствата пред системата за закрила на
детето. Той е структуриран в 13 раздела.

Източник: ДАЗД


Източник: ДАЗД
Пълния
текст
намерите ТУК

на

доклада

може

да
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Недобра организация на работа и липса
на безопасна среда установи проверка
на ДАЗД в ЦНСТ Велинград

критериите за избор и Насоките за разработване
на операция „Приеми ме 2015“.
Ние се застъпваме за ефективно прилагане на
философията към развиване и прилагане на
приемната грижа не като заместваща, а като
споделена грижа. Това означава закрилата на
правата и нуждите на детето да се осъществява и
през нуждите на родителите и родното семейство
на детето. Предлагаме преди конкретното
разработване на Насоките за кандидатстване да се
развие концептуална рамка с широкото участие
на НПО, с опит в предоставяне на услугата
приемна грижа, която да намери отражение при
разработване на насоките на Операцията „Приеми
ме 2015“.

Проверка на ДАЗД в Центъра за настаняване от
семеен тип за деца и младежи с увреждания – гр.
Велинград, обл. Пазарджик установи, че
качеството на грижата не гарантира спазването на
Конвенцията за правата на детето и на Закона за
закрила на детето.
На децата и младежите не е осигурена безопасна
среда, адекватно задоволяване на техните
потребности
и
индивидуално
внимание.
Констатирано е и нарушаване на част от
стандартите за социални услуги за деца.
Повод за извършване на проверката са изнесени в
медиите данни за нарушения в Центъра, който е
изграден по Проект „Шанс за всяко дете” и в него
в момента са настанени 15 потребители с
увреждания на възраст от 10 до 27 години, двама
от които трудно подвижни.

Източник: НМД


Резултати от наблюдението на ДАЗД в
Поправителния дом за непълнолетни в
гр. Бойчиновци

Източник: ДАЗД
Още: ТУК


Комисия, назначена от председателя на ДАЗД
извърши наблюдение в Поправителен дом за
непълнолетни – гр. Бойчиновци за запознаване с
нуждите на децата, които изтърпяват наказания
„лишаване от свобода” и непълнолетните
обвиняеми и подсъдими, задържани с наложена
мярка за неотклонение „задържане под стража”.
Целта на извършеното наблюдение беше да се
установи гарантирани ли са правата на децата,
съгласно Конвенцията на ООН за правата на
детето, какви са нуждите им, при какви условия
живеят.
Поправителният дом – гр. Бойчиновци е
единственото място за изпълнение на наказанието
„лишаване от свобода” за непълнолетни момчета.
В него са настанени 46 деца и младежи /30
непълнолетни и 16 пълнолетни/. Осем от децата
са на възраст 14 – 16 години; 22 деца са на 17
години и 16 са навършили 18 години.
Преобладаващото провинение, за което са
настанени в поправителния дом е кражба.
Комисията установи, че по време на престоя на
децата в поправителния дом няма изграден
механизъм за работа със семействата им, които и

снимка: freeimages.com/knox_x

Национална мрежа за децата публикува
позиция по отношение на операция
„Приеми ме 2015“
На 29 април 2015 г. Национална мрежа за
децата публикува позиция по отношение на
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без това са абдикирали от грижата за тях и след
излизане те отново са без необходимите грижи и
контрол. По време на престоя си, непълнолетните
не получават никаква професионална подготовка.
Въпреки че има деца, които са завършили
начално образование, нивото им на грамотност е
ниско, те не умеят да четат и пишат. Персоналът
полага усилия за социално включване на
лишените от свобода, ограмотяването им и
оценяване на риска от рецидив.

Стратегическият управленски план за
интегрирани услуги и изследването на процеса на
деинституционализация във Великобритания са
разработени в рамките на проект „Управление на
промяната на опит и знания”, финансиран от ОП
„Развитие на човешките ресурси”.
Източник: ДАЗД


Източник: ДАЗД
Още: ТУК


Модел за интегрирана подкрепа за деца
и семейства представя ДАЗД на
международна кръгла маса
Модел за интегрирана подкрепа на децата и
семействата
ще
бъде
представен
на
Международна кръгла маса „Партньорство за
развитие на интегрираните услуги за деца в
България – възможности и реалности”. Тя ще се
проведе на 7 и 8 април 2015 г. от 10.00 часа в
хотел „Света София“, гр. София, и се организира
от Държавна агенция за закрила на детето.
На конференцията ще бъде представен
Стратегически управленски план за интегрирани
услуги за деца, който съчетава българския и
ирландския опит в преминаването от резидентни
към услуги в общността. Планът акцентира върху
превантивната работа и координацията между
централната и местната власти. Интегрираните
услугите имат за цел да изградят подкрепяща
среда за семействата в общността, достатъчно и
качествени услуги, за да бъде подпомогнато
оставането на детето в семейството, извеждането
на децата от институциите и реинтегрирането им
в семейството.

снимка: photl.com

Национална мрежа за децата настоява
грижата за майките и бебетата да се
превърне в реален ангажимент на
държавата
Министерството на здравеопазването следва да
гарантира във всяко родилно и детско отделение
приятелско отношение към майките и децата
На 28 април 2015 г. Национална мрежа за децата изпрати до Министерство на здравеопазването
свое становище относно ранната грижа за майките и техните бебета.
Изразяваме готовност да окажем подкрепа на
семейството на пострадалото бебе и да защитим
тяхна и всяка друга активна позиция, с цел
недопускане на подобно поведение към други
деца.
От години ние се застъпваме майчиното и детско
здравеопазване да бъдат приоритет и настояваме
част от наличните грижи и практики преди и след
раждането на дете да бъдат променени.

По време на кръглата маса ще бъде представено
изследване на процеса на деинституционализация
във Великобритания с акцент върху Северна
Ирландия. В нея ще участват експерти от
ангажираните с процеса на деинституционализация на децата в България институции, и
партньори от Северна Ирландия.
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Разделянето на майките и бебетата, недостатъчната подкрепа за кърмене, недопускането на
придружител по време на раждане или
допускането му срещу заплащане и други
практики са с негативен ефект върху майката и
бебето и настояваме за прекратяването им.
Национална мрежа за децата се застъпва и за
назначаване на социален работник и/или
психолог във всяко родилно отделение в страната
с цел превенция на изоставянето на деца и
повишаване знанието на семейството да полага
по-адекватни грижи за детето. Тези служители ще
подобрят комуникацията с родителите по
отношение на процедурите, които се извършват
на бебетата и децата, както и за информираното
съгласие на пациента – да знае какви
интервенции се прилагат за лечението и какви са
алтернативите.
Сигурната и доброжелателна среда в болниците
изисква не само добре подготвени, обучени и
подкрепени специалисти, но и промени в
политиките и процедурите във всяка една отделна
болница, както и различно отношение към децата
и родителите като носители на права.
Приветстваме сформирането на Национален
координационен съвет по майчино и детско
здравеопазване. В същото време обаче отчитаме
като сериозен проблем липсата на специален
отдел за майчино и детско здраве в рамките на
Министерство на здравеопазването и изключително трудното допускане на участие на
неправителствени организации (извън пациентски организации и национално представителни
организации) в работни групи за консултация на
здравната политика по отношение на майките и
децата.
В своя регулярен доклад „Бележник 2015 година:
Какъв е средният успех на държавата в грижата за
децата?“, Национална мрежа за децата за първи
път представи и списък от 10 конкретни теми,
които представляват 10 възможни решения на 10
нерешени задачи.

Две от тези теми са свързани с темата здравеопазване като конкретните ни препоръки са:
1. Гарантиране на приятелски настроена към
майката и бебето здравна система;
2. Развиване
на
целенасочена
държавна
политика за инвестиране и задържане в
България
на
специалисти,
завършили
ключови за детското здраве и благосъстояние
специалности като „педиатрия“, „детска
психиатрия“ и др.
Ключовите аспекти на промяната в сферата на
майчиното
и
детско
здравеопазване
са
необходимостта от ясни отговорности, т.е. кои са
хората, които отговарят за тази промяна и
промени в политиките и процедурите във всяка
една отделна болница, за да се осигури сигурна и
доброжелателна среда към децата и техните
родители.
Източник: НМД


снимка: Фондация „Сийдър“

Фондация „Сийдър” проведе Кръгла маса
за подобряването качеството на живот в
социалните услуги
Фондация „Сийдър” проведе кръгла маса на тема
„Как можем да подобрим качеството на живот в
социалните услуги?”. По време на събитието
специалистите на организацията представиха
резултатите от направено задълбочено проучване
и сравнителен анализ на добрите практики за
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измерване на качеството на живот между
социалните услуги в България и Исландия.
Целта на Кръглата маса беше да се постави
акцент върху важността от промяна на модела за
измерване на качеството на социалните услугите
в България и да се насърчи съвместната работа
между
експерти
от
неправителствените
организации и държавните институции при
формулирането на политики и вземане на
решения на местно, регионално и национално
ниво. Кръглата маса даде възможност на
заинтересовани експерти от социалната сфера да
допринесат в изграждането на модела за
измерване качеството на живот в социалните
услуги в България.
По време на събитието ръководителят на проекта
Александрина Димитрова сподели мотивацията
на фондация „Сийдър” за стартиране на проекта:
„Нашият директен опит от работата ни с деца и
младежи с увреждания ни провокира да
стартираме проект, в който заедно с всички
заинтересовани страни да създадем и пилотираме
модел за измерване на качеството на живот в
социалните услуги, защото работата ни показа, че
досега съществуващият модел е остарял и
измерва единствено базисните потребности.
Проектът „Заедно за промяна” взаимства добрите
практики на Исландия и предоставя изцяло нов
подход за измерване на качеството с акцент върху
положителната промяна в личностното развитие
на индивида, а не оценка единствено на нужните
базисните потребности.”
По време на събитието фондация „Сийдър”
представи експертни препоръки за подобряване
на системата за измерване на качеството на
социалните услуги в България, а в рамките на
отворена дискусия присъстващите обсъдиха
възможностите, които проектът предоставя, и как
той може да бъде ефективно приложен в
практиката във всички социални услуги в
страната.
Следващите стъпки преди фондация „Сийдър” да
пилотира модела на национално ниво са
приспособяване на добрите практики на
исландския модел към българските условия и
обучаване на отговорните органи за измерването
качеството на социалните услуги в България.
Проектът „Заедно за промяна: Застъпничество за
по-качествен живот в социалните услуги” се
финансира в рамките на Програмата за подкрепа

на НПО в България по Финансовия механизъм на
Европейското икономическо пространство 20092014г.
Източник: Фондация „Сийдър”

Снимка: Shutterstock

10

НАШАТА РАБОТА
Нашият проект за спиране на маргинализацията в гр. Кюстендил
стана "Проект на годината"

23.03.2015 г.
„Да си признаем, че не знаем, е част от началото на спирането на маргинализацията, тъй като по
този начин поставяме под съмнение вярванията, които я поддържат. Затова природата на този
проект е изследователска. В Нов български университет не се страхуваме от разнообразието и
реализираме това мото като създаваме условия за равнопоставено участие в процеса на учене. Това
беше и изходната позиция на този проект.”
Така представи проекта д-р Галина Маркова, ръководител на Ноу-хау центъра за алтернативни грижи за
деца - НБУ и ръководител на проекта, когато взе наградата. Тя представи членовете на изследователския
ромски екип и партньорите по проекта - фондация „Здраве и социално развитие” и Община Кюстендил.
Зорница Стоичкова, представител на фондацията, разказа за програмите за деца и младежи, които те
предоставят в Кюстендил в построения по проекта от Община Кюстендил Образователен център за
здравно и социално развитие.
Връчването на наградите се състоя в зала "България". Анжела Филипова и Арсо Ганев, членове на
ромския изследователски екип, изразиха благодарността си към журито, което е усетило новаторския дух

на проекта, както и вълнението си от това, че участват в проект, в който, както каза Арсо Ганев,
основавайки се на личния си опит от проекта, „за първи път българи и роми работят като съавтори”.
Проектът е финансиран от датската фондация „Велукс“ и цели да изгради модел за успешно справяне с
нарастващите социални проблеми в ромската общност – неглижиране и насилие над деца, липса на
достъп до образование, медицински услуги, отпадане от училище, ранни бракове. Дейностите включват
изграждане на образователен център; подобряване на образователното ниво и социалните умения на деца
и млади хора от квартала; намаляване на броя на отпадналите от училище деца и на ранните бракове;
ранно детско развитие; подготовка на деца на възраст 4-5 г. за училище; продължаващо обучение за
професионалисти от социални услуги.
Изследователската част на проекта изучава факторите, които помагат на деца от ромския квартал да
завършват средно образование, на жени - да реализират успешно плановете си и на многодетни семейства
да се развиват. На базата на тези данни членовете на ромския изследователски екип реализираха свои
собствени проекти. Така те развиват своята общност на базата на научни знания за силните страни на
хората, живеещи в квартал „Изток” в гр. Кюстендил.
Членовете на журито препоръчаха този модел да се предложи и на други места в България.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

НА ФОКУС
Започваме броя с материал за това как се е развивала идеята за агресията – от проява на биологичен
импулс към комуникация, целта на която е „агресивният” да предаде послание на другите. Търсенето на
това послание е усилие, което е добре да направим в ДИ

Д-р Калина Йорданова, психолог и психотерапевт

„Инстинктът към смъртта става
разрушителен, когато е насочен навън, към друг
обект. Организмът се опитва да съхрани
живота си като разрушава нещо отвън. Част
от този инстинкт винаги е част от нас”.
1932, Писмо
на З. Фройд до
А. Айнщайн

Кои деца са „агресивни“ и защо? Как разбираме и
обясняваме агресията изобщо? Какъв е смисълът
й?
Настоящият увод в темата за агресията предлага
кратък преглед на разбирането на агресивното
поведение.
Доминирани от биологията, хуманитарните науки
през 19-ти и началото на 20-ти век разглеждат
агресията като част от съревнованието между
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живите същества. Ето защо първите обяснения
на агресията се изчерпват с реакциите им на
заплахи, които са или борба, или бягство. Тези
хипотези
все
още
намират
място
в
поведенческите модели за обяснение на света,
станали най-популярни през 50-те години на 20
век. Въпреки ограниченото разбиране, което
предлагат,
тези хипотези оказват сериозно
влияние върху проучванията на агресивното
поведение. Например, показват някои ценни
връзки между различни родителски стилове и
способността на детето да се справя с
тревожността. Свързвайки тези модели с
агресията при децата, можем да мислим за нея
като за реакция срещу травматичен стрес,
преживян като дискомфорт и заплаха. Това
означава, че агресията при някои деца е сигнал за
дискомфорт и несигурност, особено при липсата
на достатъчно добре развита способност да се
използва езика.
В края на 19 и началото на 20 век се появяват и
по-усложнени модели на мислене за агресията.
Така на тенденцията да нараняваме другите
психологията постепенно приписва централно
значение. През 1920 г. в книгата си Отвъд
принципа на удоволствието Зигмунд Фройд
допуска съществуването на инстинкт към смъртта
в опозиция на този към живота. По-късно друг
психоаналитик - Шандор Ференци, свързва
сексуалното посегателство в ранното детство с
агресивното поведение на преживелите насилие
като казва, че те често се ‘идентифицират с
агресора’ (1933), за да се спасят от позицията на
жертва и да постигнат усещане за контрол над
живота си.
Тези автори ни помагат да разберем агресивното
поведение като опит на преживелите насилие да
се справят с непоносимото усещане за
подчиненост и безизходица, с което животът им в
насилие ги е натоварил. В този смисъл можем да
мислим за агресивното дете като за уязвимо дете,
което има нужда от подкрепа.
Смяната на фокуса от биологизиран модел за
обяснение на агресията към по-аналитичен
предлага ново разбиране и
отношение към
последиците от насилието. Ако биологизираните
модели обясняват агресията с факти от
действителността, то аналитичните модели я
поставят в полето на психичната реалност или
съвкупността от нашите фантазии, мисли,

вътрешни образи и отношенията между тях с–и се
стремят да обяснят агресията с индивидуалното и
субективно преживяване на личността. Този
субективиран поглед ни предлага отговор на
въпроса защо някои хора са по-уязвими, а други
по-устойчиви към едни и същи събития.
Фокусът върху психичната реалност поражда
интерес на учените към връзката между агресията
и индивидуалните преживявания по отношение
на загубата и раздялата. Изследвания показват, че
раздялата и загубата са тясно свързани с
насилието. През 1924 г. Ото Ранк публикува
книгата си Травмата на раждането, която
представя раждането като травматично отделяне
от състоянието на симбиоза с майката. Раждането
е първата от поредица загуби, за справянето с
които
е нужна
подкрепата на ангажиран
възрастен. Липсата на такъв възрастен и
провалите в родителстването могат драстично да
повлияят
процеса
на
интегриране
на
травматичния опит и да капсулират детето в
черупка от защитни реакции, една от които е
агресивното поведение. Наблюдението на бебета
е нова научна област, която предлага интересни
заключения във връзка с агресията. С агресията
бебето може да изрази силна тревожност,
свързана с болка, лишения и раздяла (Клайн,
1946). С други думи, когато потребността от
храна, топлина, уют и емоционална връзка на
бебето с предвидим и откликващ възрастен е
посрещната, бебето изгражда образа на света като
добро и сигурно място, в което то е прието и
може да се развива. Липсата на посрещане на тези
потребности предизвиква възприемането на света
като опасно място, от което детето трябва да се
пази. Трудностите на родителите в първите
месеци след раждането, особено на майката, да
устоят на плача и недоволството на своето бебе
като отговорят по спокоен начин, въвеждайки
смисъл за всяко действие чрез езика, превръща
бебето в неспокойно и гневно дете. Мястото на
професионалиста, който работи с деца, много
прилича на тази ранна майчина функция, а
именно способността за „нагласяне на вълните на
бебето” и осмисляне на неговите послания от
позицията на зрелия опит (Бион 1960, 1962, 1963,
1965). За да можем да разберем детската агресия,
трябва да мислим за нея като за преживяванията
на страх и самота у бебетата и малките деца,
които ние като възрастни трябва да приемем,
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осъзнаем и върнем обратно към децата във
формата на разбиращо поведение. Този процес, в
който поемаме и осмисляме агресията на детето
има трансформиращ ефект за него.
И така, необходимо е да мислим за детската
агресия като опит на детето да :1/ съобщи на
възрастния за своя потребност, 2/да провери
неговата способност да овладее агресията , 3/ да
„събуди” вниманието му. Ако мислим за
агресията като послание, можем да кажем, че
ритащото или удрящо дете се опитва да изследва
какво е позволено и какво не е; да разбере дали
обектът на неговата агресия може да оцелее и с
това да оправдае доверието на детето (Уиникът
1969).
Какво ни казва детската агресия? Агресията може
да комуникира не просто глад и потребност от
топлина, но отчаяние и силен страх. Едно
наблюдение от 70-те години на 20 век ни
предлага пример за това какво детето ни казва
чрез агресивното си поведение. Британският
психолог Джон Боулби описва връзката между
нежеланата раздяла и реакцията на гняв у детето.
Неспособността на детето да се справи с
емоцията , която предизвиква раздялата, както и
да разбере причините, довели до нея
(хоспитализация, пътуване, преместване в
училище с пансион, изоставяне) води до силни
форми на протест, противопоставяне, оттегляне и
отчаяние.
В своя документален филм Едно двегодишно
дете отива в болницата (1952) Джеймс
Робъртсън, социален работник, който работи с
Боулби, показва дистреса на детето (гневен плач,
търсене на родителя, отчаяние) след раздялата
със семейството. Противно на очакванията,
появата
на
майката
след
края
на
хоспитализацията не е посрещната с радост от
детето, а с гняв, който има смисъла на изразител
на непоносимите преживявания, на които тя го е
подложила.
Агресията се оказва най-трудна за понасяне от
професионалистите, когато тя изразява крайните
степени на отчаяние и невъзможност на детето да
се впише в света на другите. Тези форми на
агресия (насилие към връстници, самонараняване,
предизвикателно
поведение
към
всички
авторитети) са често срещани в институциите за
деца, но особено в случаите, когато една позната
среда е заменена с нова. Тази промяна засилва

агресивното поведение при деца с увреждания,
чиято ограничена комуникативна способност
води до избирането на агресията често като
единствената форма на
контакт с другите.
Професионалистите в такива случаи е добре да
разбират какво стои зад агресията, да устоят на
собствените си реакции на борба и бягство и да
отговорят на нея по конструктивен начин – да
създадат правила, сигурност в обкръжението,
екипност и процедури. Това означава, че основно
предизвикателство пред професионалистите е да
си отговорят агресията у детето от позицията си
на специалист, а не на родител или приятел, да
отстояват
непроменливи
времеви
и
пространствени граници на консултацията си в
режим на поверителност, да имат ясна идея към
кой колега и в какъв случай да се обърнат.
От голямо значение за подпомагането на тези
професионалисти е широкият контекст, в който се
създават практики и политики.
Добрите механизми за деинституционализация,
споделеното обществено разбиране за това какво
означава изоставянето и какъв е смисълът на
живота в домове за децата, които живеят в тях,
ще създадат контекст на разбиране и справяне с
агресията при децата, който е качествено
различен от съществуващия, доминиран от
предразсъдъци и стигма.
Такова мислене представлява пречка пред
екипното постигане на решения, което взима
предвид оценка на децата, участници в ДИ, която
отразява системни наблюдения на тяхното
поведение и съдържа усилията на екипа да ги
приеме и разбере.
Ето защо настоящото издание на този бюлетин
ще сподели с читателите си основните затруднения и съществуващите практики, свързани с
детската агресия и деинституционализацията, за
да предложи основани на доказателства
формулировки и препоръки.
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„Боклук, гниди, мърша” и
превъзпитателни методи за деца

превъзпитание, както когато прибавяме тор към
почвата, за да израстват красиви и здрави цветя.
Мислите ти се лутат сред противоречиви пейзажи
- решетки, ръжда, стари големи хаотични
порутени постройки насред боровата гора и
някъде там в нейната тишина птиците се
надпяват. Един по един от другата страна
изникват силуетите на деца, бавно и несигурно
приближаващи се към нас, любопитни очи и
погледи, говорещи без думи.

други

Женя Иванова, социолог

После се изливат думите, пълни с разочарование,
чувство за несправедливост, неизказаност,
неразбиране, планина от детска болка и страх.
Това са разказите на деца и млади хора,
принудително настанени или останали по
„собствено желание“ в училището, докато
завършат образованието си, както те разказват.
Невинно-виновни
деца,
опасни
жертви,
малолетни и непълнолетни извършители на
противообществени прояви, деца в конфликт със
закона. Това са възпитаниците на тези училища затворени институции. Тези, които крадат.
Заставяни от родителите си да носят вкъщи пари
и вещи, иначе са пребивани от бой. Откраднали
айран, шпеков салам, баклава. Тези, които
проституират. Изнасилени, отвлечени, принудени
да продават телата си, жертви на трафик. Деца,
които имат интимни взаимоотношения с роми
или дружат с деца от ромски произход. Деца,
които са израснали по улиците и просят, за да
ядат, скитниците. Деца, които са избягали от дома
си, защото са системно малтретирани и
неглижирани, липсвал им е ефективен родителски
контрол. Бягство от училище, конфликти със
съученици и учители. Арогантно поведение.
Деца, отглеждани от държавата, която не може да
се справи с тях и ги прехвърля от един дом на
друг, от дом в СПИ и така, докато се стигне до
интерната. И колко още, колко…

снимка: slavishow.com

В близост до природата, ще рече някой.
Едни такива затънтени кътчета, на светлинни
години от цивилизацията. Там някъде, поемаш
сред гората по безименен тесен път, а
любопитството ти нараства с всяка измината
крачка.
И така, не след дълго се озоваваш пред желязна
решетъчна порта. В нищото, изведнъж тази
голяма стара врата, която ти напомня на нещо, но
не можеш да определиш на какво. Усещането, че
ако я преминеш, ще влезеш в друг свят е толкова
осезаемо, толкова реално, чак тръпки те побиват.
С голям ръждясал надпис: Възпитателно училище
интернат и с имена на някой наш национален
герой-будител. Та това е училище! И веднага ти
става ясно, че от другата страна на портата има
деца. Нещо се надига в теб, едно такова
недоумение, объркване - училище, интернат,
санаториум или затвор. Възпитание и коригиране
на детски души, изтръгване на непоправимите
грешки като корените на плевелите в градината.
Обогатяване
на
детската
психика
с
професионални
практики
и
методи
за
15

А кои са тези училища и какво се случва с децата
зад стените на институцията? „Това не е
училище, госпожо, това е затвор!“ Порой от
шокиращи факти. „Сега сте тук, но ще си
тръгнете. Ние оставаме и знам, че нищо няма да
се промени!“. Изникват все повече и повече
въпроси, когато се сблъскваш с такава
действителност. Търсиш смисъла и логично
обяснение защо е всичко това, кому са нужни
тези училища. Фабрики за болка, клетки, в които
са
„настанени“
неудобните,
школа
за
престъпници… порой от абсурди, които е трудно
да се съберат в човешката логика.

Затварят ги в „изолатора“, когато не са послушни
- събуждани ненадейно през нощта, изолирани и
заключвани принудително. Някои от провинилите
се са лишавани от храна - наказание с глад, та да
ти дойде ума в главата.
„Обиждат ни и ни крещят.“
Ругатни и крясъци: „мангал“, „клепар“, „стар
циганин“, „сган“, „мръсен цигански боклук“,
„гниди“, въшки“, „мърша“, „мърла“ се редят
ежедневно. Ако възпитателите и учителите са
ядосани, ако имат семейни проблеми, си го
изкарват на тях. Виковете в интерната са
денонощни. „Не могат да се владеят и крещят“. В
час, ако учителят се ядоса, започва да вика, а
понякога удря, най-често през лицето.

„Нямаме право на мнение.“
Зависи колко смелост имат децата. Който изказва
мислите си, често е овикван, заплашван и удрян.
Споделиш ли на глас, винаги има последици.
Тяхното мнение не се зачита, няма тежест и
значение. Те просто трябва да изпълняват и да се
подчиняват безропотно.

„Бият ни, когато бягаме.“
Бягат, защото са насила там, не издържат на
методите за превъзпитание и коригиране, които
им се прилагат. Не разбират, защо са затворени в
това училище. Защо ли? Та нали са настанени там
за тяхно добро, крайната мярка в тяхна полза. В
среда, осигуряваща им закрила, грижа,
образование, подкрепа… и какво ли още не. А те
бягат, опит след опит. Някои са го правили
многократно, други са събирали смелост и са се
опитвали къде с успех, къде с неуспех, а трети
само си мислят да го направят, но не смеят,
защото знаят какво ги чака. „Ще става още по
зле! Бой за начало, тормоз и наказания.“ А може и
още нещо, дето само са чували, че се случва,
шепнат децата по коридорите, разказват си разни
истории, когато няма други наоколо. Разказват си
с една мистерия в гласа, с интерес и страх. Някои
разказват, други отвръщат глава. Има и такива,
които правят опити за самоубийство, това е
техният опит за бягство. Скачат от покрива, пият
шампоан. Други забременяват умишлено по
време на ваканцията, за да напуснат интерната, за

„Наказват ни за какво ли не.“
Децата са заставяни да пренасят тежки метални
кофи за боклук и да ги изхвърлят в яма, която
като се напълни, пак те, наказаните, я изпразват.
Лишават ги от редките екскурзии, от
дългоочакваните ваканции и те остават
заключени от другата страна през цялото време.
Наказват ги да чистят - коридори, тоалетни и
какво ли не. Уборка на двора по обед, когато
слънцето е най-силно, ей така за урок! Забраняват
им полагащия им се веднъж седмично кратък
телефонен разговор - няма да чуеш родителите
си, няма да чуеш приятелите си, те така или
иначе, ако бяха стока, ти нямаше да си тук.
Многократните клякания и обиколки на игрището
в двора са също използвани методи за наказание,
а когато ги съчетаеш с изпълнението на химна,
превъзпитателната нотка е доста осезаема.
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да бъдат преместени, за да се отърват. Бият ги
нощните възпитали с дърпане на уши, шамари,
ритници, юмруци, палки, дръжка на метла,
метална пръчка. „Набутват“ ги в някоя стая,
далече от погледите на другите. Карат ги да стоят
на колене, да събуват обувките си и да подават
ръце напред, за да ги удрят по пръстите и
ходилата. В побоя винаги участват възпитателите,
в чиято смяна децата са избягали, така
отмъщението е по-сладко. Щом си ме изложил
пред колегите ми, щом си доказал, че не си върша
ефективно
работата,
щом
си
нарушил
спокойствието ми, такова, каквото съм си създал
по мое усмотрение, ще получиш възмездие, което
ще помниш за цял живот. Побойниците са някои
от възпитателите, някои от учителите, мъже и
жени. Не всички са такива, но всички знаят за
другите и тяхното престъпно мълчание и
одобрение ги прави съучастници. Едно дете
бягало постоянно и накрая го оставили само по
бельо, за да се спре. Но това не било достатъчно патешко ходене около общежитието, за
назидание и за пример на останалите. Това ако не
е възпитание, здраве му кажи.

да се оплаче или още по-точно - не смее да го
направи, защото отново ще бъде насилена.
„Деца много бият и крадат.“
Деца, жертви на насилие от страна на
служителите, стават насилници над други деца.
По-големите, по-силните, по-хитрите, те винаги
властват. Присвояват си каквото им хареса. Ако
някой се оплаче, вечер лошо му се пише. Когато
всички си легнат, идват в стаята му. Един дебне
на вратата, другите са вътре и бият. Когато дойде
време за колет или запис, настъпват „законите на
дивия запад“. По-силният винаги е с пари, дрехи,
предмети. Стаята му е много различна от
останалите, даже има и телевизор. Когато дойде
време за храна, по-силният, ако е гладен, накрая
никога не остава без допълнително, за разлика от
слабия, който гладува. Може да гладува с дни.
Възпитателите и учителите, не че не знаят за
психическия
тормоз
между
децата,
но
предпочитат да си затварят очите, то с такива
деца не се излиза на глава, а и защо да си създават
излишни главоболия. Не си заслужава! Няма
смисъл, и без това тези деца са безнадеждни.

„Големите карат други деца да ни бият.“
„Има и изнасилвания между децата.“
В интерната винаги има любимци. Е, за да
стигнат до там и те са минали “през ада“.
Любимците изпълняват поръчки. Това са посилните физически, които действат, ако някое от
децата трябва да се накаже. Учителите и
възпитателите не участват, те само поставят
задачи, поясняват цели и посочват обекта.
Насилието е жестоко, защото всички знаят, че ще
остане безнаказано. Насилникът има подкрепата
и свободата да причинява болка. Колкото подобре си свърши работата, толкова по-голямо ще
е поощрението и наградата. Жертвата е в пълна
безизходица, не може да се защити и няма на кого

Набелязват си жертвата, все плахи, скромни деца,
обикновено от по-малките, в които няма агресия
и са изгубени в страха си. Хубави деца, някак си
различни от повечето в училището. Случва се
вечер, стаите не се заключват, възпитателите не
минават редовно, особено ако при последната
проверка са видели, че всички спят. Те се
затварят във възпитателската стая и не излизат до
сутринта. Тогава идва часът, в който всеки може
да направи каквото си е наумил. Особено ако
няколко от най-големите деца си набележат едно
от малките. Случва се и извън интерната, на
летния лагер, в някоя от стаите, когато всички
други са навън и са заети с разни дейности.
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Случва се… и много рядко някой има смелост да
си признае, рядко някой се решава да се оплаче.
Срамът и страхът заглушават всичко останало. Не
редки са и „доброволните“ сексуални контакти
между малолетни и непълнолетни възпитаници.
Всеизвестно е, че всяко сексуално посегателство
над малолетно дете се смята за насилие и се
определя като престъпление, независимо дали е
доброволно или не. Там някъде се губи нотката
на доброволността... Много от децата дори не
крият за връзките си. Всички знаят, че се случват
такива неща, но никой не говори за това.
Случва се, там някъде надалече, в гората, между
боровете и чистия въздух, където са птичите
песни, но екотът им вече е различен, защото е
примесен с детски гласове. Какви гласове! Вече
ги различаваме в тишината. Трудно е да се отърси
човек от преживяното, от шока, а беше само за
миг. Какво ли щеше да се случи с нас,
любопитните, ако бяхме от другата страна на
решетките, редом с децата. Възпитателно
училище интернат!

снимка: личен архив

Борислава Мечева, психолог
и фамилен терапевт
Днес отново се поставя под въпрос смисъла на
закриването на домовете. Публикуваме този
материал, за да представим мнение на фамилен
терапевт, който разглежда агресията като
проблем на насилническа култура в системата на
институциите. Авторката разглежда насилието в
институциите не само като продукт на тяхната
„природа”, а като културен тоталитарен и посттоталитарен феномен.

Женя Иванова е изследовател в БХК и работи по
програма „Мониторинг и изследвания“, проект за
защита

правата

на

децата,

настанени

в

институции.

Институционалната злоупотреба в
Европейска България в 21 век: кого
виним?
Преходът - "по-добре късно..."
Деинституционализацията на системата от грижи
за деца в Западна Европа, САЩ и някои южноамерикански страни се случи в следвоенния
период между 40-те и 80-те години на миналия
век. В Източна Европа и в частност в България,
институциите за деца продължиха да съществуват
по време на комунизма. Въпреки че носеха (и все

снимка: freenews.bg
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още носят) наименованието "домове за деца",
тяхната функция във времето на комунизма далеч
не беше грижата за децата. Те обслужваха
политическия проект на времето, който
интерпретира идеологията на комунизма така, че
да установи тоталитарен режим и абсолютна
власт на един новосъздаден политически елит.
Този политически проект беше прокламиран като
държавна идеология, налагана чрез масово
насилие, чрез сломяване на съпротивата, чрез
насилствена промяна на формата на собственост.
За да укрепи властта, той целеше създаване на
общество, в което не различията между хората,
индивидуалните свободи и човешката личност, а
абстрактната роля на комунистическата партия
беше ценност. Институциите имаха не функция
на грижа, а на сегрегация, прекъсване на връзката
на детето с неговия биологичен и културен
произход и, като краен резултат, налагане на
контрол.

първата присъединителна фаза към ЕС (2004),
като Унгария например, вече са постигнали
пълно затваряне на входа на институциите за
деца.
Въпреки опита на про-европейските правителства
да се придържат към международните мерки и
стандарти като адаптират законодателните
документи към тях обаче, промяната в мисленето
и нагласите на хората в пост-тоталитарните
държави изостава значително от ценностите на
зачитане на различията между хората, личността
на детето и индивидуалното страдание.
Така процесът на ДИ среща множество съпротиви
на различни нива - от неглижиращото отношение
към децата от страна на персонала в институция,
намираща се в отдалечен край на страната, през
съветването от позицията на професионалната
роля към майки в родилно отделение да изоставят
деца въз основа на бедност, увреждане или етнос,
до липса на цялостен подход, обхващащ всички
сектори и цялото общество, и наличие само на
неуверен
опит
за
ценностно-ориентирана
стратегия в процеса на социална реформа.
В резултат, отношенията, характерни за институционалния модел, като разделяне на детето от
естествената му среда, неглижиране на човешкото страдание, упражняване на контрол чрез
налагане на сила и незачитане на потребностите
на развитието се възпроизвежда и е илюстрация,
че все още Източно-европейските общества,
включително българското, са далеч от идеалите
на демокрацията.

Падането на Берлинската стена преди 25 години
предизвика вълни от революционни промени в
Централна и Източна Европа, които не отшумяват
и до днес. Те разкриха истината за милиони
недохранени,
травматизирани
и
тежко
неглижирани деца, живеещи в институциите,
лишени от жизнено важните любов и грижа.
Противно на налаганото убеждение, че "домовете
за деца" съществуват, за да се грижат за деца без
родители, по данни на СЗО, Уницеф и Лумос, над
90% от децата в институциите в Източна Европа
не са сираци. Те, като практика, останала от
тоталитарните времена, все още разделят деца от
родители поради бедност, дискриминация или въз
основа
на
етнос
и/или
увреждане.
(Данните са цитирани по “De-institutionalisation
and quality alternative care for children in Europe Lessons learned and the way forward”, October
2012 и “At Home or in a Home? Formal Care and
Adoption of Children in Eastern Europe and Central
Asia, UNICEF, 2011)

Грижата за детето и/или грижата за имиджа "да не се излагаме пред...".
ДИ стартира през 2010 г. с приемането на правителствения документ "Визия за деинституционализация".
Събитието, което изигра ролята на отключващ
фактор за обществения разговор по темата за
институциите за деца, е документалният филм на
Би Би Си "Изоставените деца на България" с
режисьор журналистката Кейт Блюет, който
излезе през 2007 г. Филмът показва еднообразния
живот на 65 деца и младежи с тежки увреждания
в дома за деца в с. Могилино, които не получават
нито рехабилитация, здравна грижа, социализация и образование, нито внимание и добра
храна. Персоналът дава фенобарбитал на поголемите, за да ги контролира лесно.

Исторически, успоредно с промените в Източна
Европа, беше въведена Конвенцията на ООН за
правата на детето (UNCRC), а Европейският съюз
въведе финансови механизми за реформа в
системата за грижа за деца и окуражи държавитечленки да започнат деинституционализацията
(ДИ).
Някои от държавите от Източна Европа от
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Някои никога не биват изваждани от леглата си,
незрящите деца се автостимулират като удрят
главите си в решетките на кревата, а останалите
прекарват дните си в поклащане напред-назад.
Едно от децата, проследени във филма, вика от
болки, защото кракът му е счупен, а получава от
персонала забележки от типа "хайде, не те боли
толкова...", впоследствие кракът зараства
накриво.

практиките, качеството на грижата в тях и
вътрешното ни законодателство по отношение на
децата в конфликт със закона - в разрез с
основополагащите
принципи
на
всички
международни актове свързани с правата на
децата. За същите институции, докладът на БХК
констатира ежедневно насилие както между деца,
така и от страна на персонала към тях. Освен
това,
различните
доклади
независимо
констатират практики на произволно настаняване
на деца в тях като санкционираща мярка.
През 2013 изработената картата на съпътстващите
услуги в общността е изоставена и се преминава
към масово строителство само на ЦНСТ.
"Пренасочените деца в новите ЦНСТ с капацитет
12+2 места понякога се оказват обитатели на
„кухи“
услуги,
които
мултиплицират
институционалната грижа...

Последвалите реакции на правителството след
излъчването на филма са на отричане на
реалността в институциите за деца: Министърът
на труда и социалната политика Емилия
Масларова казва, че е запозната с аналогични
случаи в Европейските страни, където ситуацията
е почти същата и че персоналът на дома е бил
подведен да покаже покъртителни сцени с
обещанието, че така ще привлече финансова
помощ; Президентът Георги Първанов през 2008
г. казва, че филмът "не е направен с любов към
България" и е "щрих в антибългарска кампания" и
констатира, че след предприетите действия
децата изглеждат различно, с което косвено
признава, че грижите за тях преди излъчването на
филма са били лоши.

Подобни
практики
са
мимикрия
на
деинституционализация и предоставяне на грижа
с качество" (Доклад за правата на човека в
България през 2014 на БХК). Наблюдаваната
тенденция през 2014 г. е, че при настаняването в
новите ЦНСТ и Защитените жилища се цели
максимално запълване на капацитета, без да се
отчитат индивидуалните особености на децата.
Характеристиките на институционалния модел затворен режим на живот, липса на индивидуална
грижа, съответна на развитието и осигуряваща
развитие, липса на привързаност, прекъсване на
контакт със семейството, безсрочност на
настаняването, липса на опити да се подпомогне
семейството - се възпроизвеждат в новите услуги,
тъй като няма разбиране и възприемане на
основните ценности на модела на услугите,
базирани в общността. (Характеристиките на
институционалния модел са цитирани по “Deinstitutionalisation and quality alternative care for
children in Europe - Lessons learned and the way
forward”, October 2012)

Доказателства за лошата грижа в институциите
има и към днешна дата, въпреки мерките и
инвестициите. Докладът за правата на човека в
България за 2014 г. на Български Хелзинкски
Комитет (БХК) констатира изключително висока
детска смъртност сред децата от институциите 111 деца в периода 2010-2014 г, или 17%. За
сравнение,
по
данни
на
Националния
статистически институт (НСИ) за 2013 г. нивото
на детската смъртност в България е 7,8 на 1000
деца (0,8%). БХК регистрира
множество
дефицити в качеството на грижата в някои
ДМСГД. “Установени са случаи на деца в
шокиращо
състояние:
средно
и
тежко
недохранване,
увреждане
вследствие
на
инциденти, неразследвана смърт, хранене от
бирени бутилки, тежки декубитални рани по
главите и тялото, стереотипни движения,
провеждане на рехабилитация от неквалифициран
персонал” казва докладът. Друг доклад за 2014 г.,
този на Националния Омбудсман, определя
условията
във
възпитателните
училищаинтернати (ВУИ) и социално-педагогическите
интернати
(СПИ)
като
"унизителни", а

Още ли се съмняваме
институциите за деца?

във

вредата

от

Въпреки наличието на множество доклади и
качествени изследвания, отразяващи реалността с
институциите за деца в България, тези материали
все още не се възприемат като достатъчно
доказателство против институционалния модел.
От друга страна, тук не съществуват научни
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изследвания, които да предоставят неоспорими
доказателства за вредите от институциите.
В исторически и географски близката до нас
Румъния например, през 2011 е проведена, т.нар.
Букурещска програма по ранна интервенция (The
Bucharest Early Intervention Program, 2011). Това
е научно изследване, което сравнява развитието
на деца, израснали в институции с това на деца,
израснали в биологични или приемни семейства.
Изследването обхваща случайна извадка от 208
деца
и
проследява
тяхното
физическо,
когнитивно, емоционално и поведенческо
развитие
за
няколко-годишен
период.
Изследването открива, че за всеки 2.6 месеца
прекарани в румънска институция, детето
изостава с един месец от нормалния физически
растеж;
институционализираните деца имат
значително
по-нисък
коефициент
на
интелигентност и по-ниски нива на мозъчна
активност от другите деца, особено тези, които са
институционализирани на ранна възраст; децата в
институциите с по-голяма честота имат социални
и поведенчески разстройства, включително
агресивни поведенчески проблеми, проблеми с
дефицит на вниманието и хиперактивност, и
синдром на псевдо-аутизъм. Последният синдром
изчезва при настаняване на детето в семейна
грижа.
Други изследвания показват, че дори при
сравнително ранно настаняване от институция в
семейство, децата, които са прекарали ранното си
детство в институция с по-голяма честота
проявяват социални и емоционални проблеми в
юношеството си в сравнение с деца, които са
осиновени,
но
никога
не
са
били
институционализирани (Hodges and Tizard, 1989a,
1989b; Gunnar, et al., 2007; Rutter et al; 2007ab;
Tarullo et al., 2007). Подтиснатата привързаност и
емоционална уязвимост при тези деца ги поставя
в риск от физическа и сексуална злоупотреба,
поради това, че копнежът им да получат
внимание може да резултира в доверие към
непознати тинейджъри или възрастни и да ги
направи лесни мишени за въвличане в
криминални дейности, злоупотреба с вещества и
сексуална експлоатация (Carter, 2005; Elliott,
Browne and Kilcoyne, 1995, цитирано по Kevin
Browne: “The Risl of Harm for Young Children in
Institutional Care”, Save the Children UK и “Ending

the Institutionalization Globally – The Time is Now”,
Лумос, 2014)
Институционална злоупотреба
Лошата грижа, насилието сред децата, насилието
от персонал към деца, унизителното отношение това са плодове, които се хранят в почвата на
институционалната култура. Както споменахме
по-горе, институциите са "заченати" не за да
предоставят грижа и да отговорят на
потребности, още по-малко индивидуални.
Насилието към личността в такъв вид култура е
нормализирано, то е част от организационния
контекст и не може да се квалифицира като
индивидуален акт на злоупотреба, изключителен
случай.
Въпреки че няма универсална дефиниция за
термина институционална злоупотреба,
в
литературата съществуват множество описателни
дефиниции, които в значителна степен се
припокриват и помагат тя да бъде разбрана.
Днес в България имаме нови модели на грижа,
които зачитат индивидуалността на хората. Тази
нова култура на професионална грижа ни помага
да осъзнаем по-ясно феномена „институционална
злоупотреба“, защото за живеещите в тоталитарен режим институционалната злоупотреба е
норма.
По-долу са цитирани някои описателни определения
за
институционална
злоупотреба:
Институционалната злоупотреба се отнася до
случаи на насилие, резултат от практиката,
политика и/или процедурите на една организация.
Институционална злоупотреба включва ниски
стандарти за грижа, неглижиране, твърди правила, неподготвен персонал. Институционална
злоупотреба се проявява тогава, когато
спазването на правилата стигат до там, че
начинът на живот и потребностите хората се
жертват в полза на потребностите на
институцията (цитирано по Powers, J. L.; A.
Mooney & M. Nunno (1990). "Institutional abuse: A
review of the literature". Journal of Child and Youth
Care 4).
Институционалната злоупотреба може да бъде
разделена в 3 категории:
явна злоупотреба - подобна на злоупотребата и
насилието в семейството (приемно или от страна
на грижещ се), носеща характеристиките на
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физическо, сексуално или емоционално насилие
- програмна злоупотреба – прилагане на сила с
цел модифициране на поведението на потребителите на програмата в една институция системна злоупотреба - включва цялата система
от грижи, която отдавна е надвишила капацитета
си
и
причинява
малтретиране
поради
неадекватните си ресурси.

ДОБРА ПРАКТИКА
В следващия материал не става въпрос за деца с
увреждания . Социален работник описва опита си
от това да овладява трудно поведение сред деца,
чието единствено „увреждане” е техния живот в
домове. И тук посланието на авторката е :
овладяването на трудни поведения става
единствено чрез професионалното усилие да
разбереш какво стои зад него. Материалът
предлага прозренията на авторката, постигнати в
нейната директна работа с деца от домове.

Институционалната злоупотреба варира от
индивидуална злоупотреба в отделни ситуации на
малтретиране до ежедневна употреба на сила.
Причините за нея са комплексни. Голяма част от
случаите на институционална злоупотреба са в
резултат на трудна и стресова работна среда,
където тези с най-ниска квалификация и обучение
са в най-голям контакт с потребителите, имат
най-натоварения работен график, с най-ниско
заплащане са и работят при най-нежеланите
работни условия. По-подготвените специалисти в
тази работна среда (психолози, социални
работници, лекари) присъстват за малък брой
часове, ако ги има изобщо. Високо стресовата
среда, в съчетание с липсата на подбор при
назначаването на такива служители, създава
среда за злоупотреба защото упражняването на
сила
върху
потребителите,
нехуманното
отношение и унижаването може да се окаже
справяне със собственото чувство за нарушено
достойнство и да донесе преживяване за
значимост и контрол върху ситуацията.

Кристина Гологанова, социален работник,
изпълнителен директор на Рийчаут.БГ
Рийчаут.БГ е неправителствена организация,
създадена през 2009 година, за да предоставя
подкрепа на деца в неравностойно положение.
Програмата за подкрепа, която организацията
реализира, е насочена към деца, лишени от
родителска грижа и към деца от бедни семейства,
които са в риск от отпадане от училище.
В първите години нашите дейности бяха
ориентирани предимно към занимания, които
помагат на децата и юношите да усвоят различни
социални умения. В процеса на работа, колкото
повече време прекарвахме с децата и ги
опознавахме, толкова повече пред нас се
разкриваше картината на неграмотност, отсъствие
на елементарни знания и умения, липса на
социални компетентности, необходими на всяко
дете, за да се впише в училище, да общува с
другите деца и възрастните, да напредва и да се
развива.
Затова от 2011 година започнахме да
преориентираме работата си и да създаваме
програма за комплексна подкрепа. Основния
фокус
поставихме
върху образователната

Кого виним?
В днешната ситуация, в която приемаме, че
развитието е
естественият начин на
съществуване на хората и на човешките системи,
този въпрос трябва да се замести с въпроса "кой
поема отговорност" да управлява процеса на ДИ
така, че институционалният модел да не се
възпроизведе.
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подкрепа като паралелно с това подсигурихме
възможности за психологическа подкрепа и
консултации с логопед. До този момент в
програмата ни са били включени 35 деца.
Естеството на нашите дейности предполага
дългосрочна работа, в повечето случаи с
продължителност от няколко години. Това дава
на нашите специалисти възможност да
наблюдават децата, да диагностицират и проучват
прецизно техните затруднения и проблеми, да
преценят и приоритизират нуждите им, да ги
съпровождат в преодоляването на незнанието, да
им помагат в придобиването на нови
компетентности, да проследяват напредъка им.
Формата на нашата работа предполага сплотен и
добре работещ екип от различни специалисти
(учители, психолози, логопеди), които работят
под супервизия и държат да развиват своя
професионализъм.

децата, лишени от родителска грижа. За да се
компенсират липси - ако изобщо това е възможно
- е необходимо първо да бъдат осъзнати и
внимателно
анализирани
от
различните
специалисти, които работят с тези деца. Това са
не само тези, които полагат грижи за тях в
рамките на институцията, но и техните учители в
училище, както и други специалисти, които
работят с тях. Тук трябва да се направи
уточнение, че децата, с които ние работим, не са
деца с увреждания, които имат нужда от
специфичните грижи на специално обучени
специалисти.
Поради формата на нашата работа, ние предимно
мислим затова как да помогнем на децата да
преодолеят липсата на знания и умения, така че в
бъдеще да могат да се изградят като
самостоятелни личности, които да се справят с
предизвикателствата и да живеят нормален и
достоен живот. Затова обаче не е достатъчно да
намериш добър учител, необходимо е много
повече. Често наред с ниското ниво на знания
децата имат провокативно поведение, трудности с
концентрацията, липса на мотивация, изпитват
трудности да работят в екип с други деца. Това
прави работата с тях доста трудна, особено в
началния етап след приема в програма за
подкрепа. Изграждането на доверие е първата и
най-важна задача, в която ако се провалим няма
как да продължим напред и няма как да сме в
услуга на детето. Защо доверието?
Изоставянето, големият брой и честата смяна на
хората, които се грижат за децата отглеждани в
институция, са причините, поради които те
трудно създават връзка с другия, независимо дали
той е възрастен или дете. Тези деца трудно
допускат някой да заеме мястото на авторитет, на
когото са готови да се доверят и да го последват,
тъй като са свикнали да бъдат отхвърляни. За да
напредват с ученето обаче това е необходимо
условие, защото учителят може да им предаде
знание само ако те решат да го последват, ако
решат да приемат, че той ще изисква от тях, ще
им поставя задачи, които много често са трудни,
изискват усилия и постоянство. Обикновено,
когато едно дете реши да ни се довери, то го
прави постепенно: в началото съвсем плахо
започва да споделя моменти от живота си, свои
мисли и преживявания. Забелязали сме, че децата
ни проверяват и изпитват дълго време, пробват

Какво научихме от и за децата, лишени от
родителска грижа?
За децата, лишени от родителска грижа, както и
за всяко уязвимо дете, трябва да се мисли
индивидуално, а не като за група. Това в
България все още не се случва на първо място,
защото с децата не се говори достатъчно.
Причините за това са комплексни: голямата
натовареност на социалните работници от ОЗД,
установената практика социалната работа да се
изразява предимно в оформянето на документи и
в много по-малка степен да е оценъчна или
консултативна, слабата мотивация на голяма част
от
обгрижващия
децата
персонал
на
институциите за професионално развитие и
липсата на възможности за такова. Нямаме
претенция за изчерпателност на причините, но
всички те оказват влияние върху качеството на
грижата предоставяна на децата лишени от
родителска грижа. Да се върнем обаче към
въпроса за индивидуалния подход и защо той е
толкова важен. Да се подходи по такъв начин е
знак за отговорно отношение към уязвимите деца
и може съществено да допринесе за побезболезненото преодоляване на травмата от
изоставянето, раздялата със семейството и живота
в институция.
Индивидуалният подход е важно условие за
преодоляване на липсите, които съпътстват
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как ще реагираме на това, което ни казват. Много
често ни казват неща, които са предназначени за
някой друг, някой, който обаче или не може да ги
чуе, или ще ги санкционира затова, което казват
или изобщо не присъства в живота им.
В последните месеци особено ги вълнува темата
за деинстуционализацията, която те не назовават
с този термин. В тяхното слово тя присъства като
„затварянето на дома” и после „къщичките”. Не
знаят обаче почти нищо за това какво ще стане
след като затворят дома и какви са тези къщички.
Не смеят да питат, поради което се раждат
различни представи. Повечето от по-малките деца
си мислят, че затварянето на дома означава, че ще
се върнат при семейството си и че заедно с него
ще живеят в къщичките. Тези, които не познават
родителите си пък мислят, че ще бъдат
осиновени. По-големите, тези в юношеска
възраст, които знаят, че не е възможно да се
върнат при семействата си и нямат шанс да бъдат
осиновени, защото вече са големи просто
констатират
„Ще
затварят
дома!”.
От
няколкогодишната работа с децата знаем, че за
тях е трудно да предадат през думите своите
чувства и мисли. Когато го правят разказът им е
почти винаги накъсан и често беден откъм думи,
които да изразят вълненията им. За да разберем
повече трябва да задаваме насочващи въпроси и
да сме достатъчно търпеливи да изчакаме
отговорите на децата, защото за тях е трудно да
споделят дори и с тези, на които се доверяват.
Затова по тъй важната тема със затварянето на
дома ни говори много и тяхното поведение.
Колкото повече този момент наближава, а трябва
да кажем, че те не знаят точна дата кога това ще
се случи дали ще е скоро или трябва да чакат
дълго, толкова ние се сблъскваме с попровокативно поведение, с отказ да спазват
правилата на работа в Рийчаут, някои дори
отправят обиди, с които се опитват да уязвят
другите деца, членове на нашия екип или някои
от доброволците. Често по-различни поводи ни
казват „теб това какво те засяга; домът ще го
затварят и ние повече няма да се виждаме”. Това
ни говори, че децата по-скоро мислят за
закриването на Дома като окончателен край, като
окончателна раздяла, която ще доведе до
скъсване на връзките с всички хора и места, с
които са свързани. От тяхното минало няма да
остане нищо и никой, това много прилича на

изоставянето, което е довело повечето от тях в
институцията. За чувствата, страховете, мечтите и
фантазиите по отношение на бъдещето не се
говори, за спомените също, защото няма с кого.
Всички специалисти, въвлечени в процеса на
деинстуционализация са заети повече с това да
приключат процеса, усилия по посока на
включването на децата, на зачитането на тяхното
мнение, на задълбочено и обективно проучване
на техните нужди, за да бъде спазен най-добрият
им интерес остава на заден план, за желанията
им, изобщо не се взимат предвид. Наскоро един
от юношите, който вече трета година е в нашата
програма ни каза "Тук в Дома е моето минало".
Въпросът, който би трябвало да си поставим
всички, които работим с децата, лишени от
родителска грижа и които спрямо тях сме в
различни позиции, е как те да запазят своето
минало, така че преместването им от дома в
новите къщички да не се превърне в поредното
травматично събитие.
---------------------------------------------------------------

От ПРАКТИКАТА
Фондация Лумос разработва модел за овладяване на
предизвикателното поведение на хора, живели в
институции. Това поведение екипите на Фондацията
приемат, че е комуникацията, чрез която хората,
живели в домове, използват, за да се свържат с
другите, които живеят в общността. Задача на
общността и професионалистите е да разберат тези
послания, с което да овладеят предизвикателното
поведение.

Бисер Спиров, Ръководител Развитие,
Фондация Лумос, клон България
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предизвикателно поведение като че ли не можем
да намерим никакви алтернативи. Доста често,
обхванати от професионално безсилие се чудим
какво да правим с тях. Непрекъснато търсим
някакви бързи решения или наивно смятаме, че
преместването
им
от
специализираната
институция в новата сграда на ЦНСТ ще разреши
основния им проблем.
Айнщайн е заключил: „Ако имам един час да
реша даден проблем, бих отделил 55 минути да
мисля за проблема и 5 за решението“. По
отношение на предизвикателното поведение ми
се струва, че е добре да направим същото – да
отделим много време,
за да мислим за
поведението и проблема, да го дефинираме и да
се опитаме да разберем защо тези деца и младежи
се държат по този начин. Тогава най-вероятно ще
стигнем и до решението.
Екипът на Фондация Лумос, верен на принципа
ДА НЕ ИЗОСТАВИМ НИТО ЕДНО ДЕТЕ работи
усилено по проблемите свързани с работата с
децата и младежите с трудно, агресивно и
предизвикателно поведение. Ползвайки опита и
знанията на Диана Асенова и Станимира Начева –
клинични психолози, надградени с обучение,
проведено в Лондон, Лумос разработи и
предложи Програма за работа с деца и младежи с
предизвикателно
поведение,
живеещи
в
специализирани институции. От май 2012 год. до
края на 2014 год. Програмата се прилагаше в
няколко ДДУИ в страната. Въз основа на този
опит, както и на редица международни добри
практики ще се опитам да споделя някои важни
(според мен) разсъждения и принципни
постановки по отношение на децата и младежите
с предизвикателно поведение. Смятам, че тези
деца и младежи са сред едни от най-уязвимите
случаи, които абсолютно и категорично се
нуждаят
от
деинституционализация.
Заедно с това обаче смятам, че за тях
деинституционализацията не завършва с тяхното
преместване в новите сгради, а трябва да бъде
съпроводена с едно различно отношение и
разбиране, както на самите тях, така и на
вероятните причини, които могат да предизвикат
подобно поведение.
Преди да започна работа в Лумос доста често ми
се е налагало да работя с т.нар. „ТРУДНИ ДЕЦА“
или деца, които нарушават установените правила
и норми и имат делинквентно и на моменти

Децата и младежите с предизвикателно
поведение – да се опитаме да ги
разберем преди да се опитваме да ги
„оправим“
(.......подкрепата при децата с прояви на
предизвикателно поведение не се изразява в
елиминирането на конкретното поведение
(прибързаното му премахване може да доведе до
появата на други проблеми и поведения), а преди
всичко в подкрепа за облекчаване на симптома и
изработване на други по-поносими за детето и
по-социално приети поведения.
Доклад на Лумос във връзка с прилагането на
Програма за работа с деца с предизвикателно
поведение, София, 2015)
Деинституционализацията на деца с увреждания,
настанени в ДДУИ е сложен и комплексен
процес. Не само защото е свързан със сериозна
работа по промяна на нагласите (на специалисти,
управляващи и общество), но най-вече заради
това, че в специализираните институции живеят
деца и младежи с различни потребности. Те се
нуждаят от различни услуги, от специфични
подходи на работа, от разбиране и подходящо
отношение. Като че ли улисани в стремежа да
закрием домовете, да изградим нови услуги и да
преместим децата в тях, често пропускаме да
забележим, че децата и младежите, които в
момента се намират в институциите са различни.
Докато някои от тях ходят на училище и играят
на вън, други са прекарали целия си живот в
своите креватчета. Докато някои от тях боледуват
един или пък два пъти в годината, то други имат
много сериозни здравословни проблеми, често
биват хоспитализирани и ежедневно поемат
лекарства. Докато някои правят бели и пакости
„по детски” и поведението им се вписва в някакви
общоприети
норми,
други
се
държат
непредвидимо, понякога странно и неразбираемо
за околните и често с поведението си създават
опасности, както за другите, така и за себе си. И
ако за едните можем лесно да потърсим и
намерим
алтернативи
(приемна
грижа,
осиновяване, различни услуги), то за другите –
тези, с тежките и множествени увреждания,
децата със сериозни здравословни проблеми,
децата и младежите с трудно, агресивно и
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агресивно поведение. Обучаван съм и съм
ползвал в практиката различни инструменти като
Термометър на гнева, бихевиористични техники
за моделиране на поведението, групови
въздействия и обучителни програми. Смятам че
някои от тях са доста ефективни и подсилени с
подходящото отношение към детето могат да
доведат до доста добри резултати. При всички тях
обаче има нещо, много съществено. Почти всички
тези инструменти и техники предполагат един
естествен и конвенционален процес на
комуникация между детето и професионалиста,
най-често под формата на разговори, където
думите и техния смисъл се вписват в едни
общоприети рамки, разбираеми и за двете страни
(детето и възрастния). Освен това, в много от тях
се разчита да бъдат активирани и използвани
когнитивните умения на детето, за да обмисли/
сподели своето напрежение, фрустрация или гняв
и по този начин да използва вече наученото от
предишния си опит. Също така се залага на това,
че детето ще започне да разбира и осмисля
причините, които водят до ескалиране на неприемливо поведение и се „обучава“ на различни
стратегии как да избегне неприятните ситуации.
Ето защо, когато се сблъсках с децата от домовете
за деца с увреждания, при които комуникацията е
силно повлияна от увреждането и още по-силно
от нестимулиращата институционална среда на
живот, комуникационното им развитие е на ниско
ниво, а когнитивните им способности са сериозно
ограничени си дадох сметка, че нищо от това,
което съм използвал до момента няма да свърши
работа. Искам категорично да подчертая, че
използвайки термина предизвикателно поведение
в България ние ползвахме установената и приета
във Великобритания рамка. В Обединеното
Кралство терминът „предизвикателно поведение“
се използва само за хора с интелектуални
затруднения, психични проблеми и деменция.
Това са хора с ограничени възможности да
използват
когнитивните
стратегии,
които
останалите хора обикновено използват за справяне със състоянието на фрустрация. При тях
липсата на общуване и не разбирането от страна
на другите често води до предизвикателно
поведение.
Т.е. предизвикателното поведение не се
разпростира
върху
всички
нежелани
поведенчески прояви на децата и негативни

форми
на
поведение.
Предизвикателното
поведение приема такива форми като плюене,
клатене, крещене, силни пристъпи на гняв,
разхвърляне на предмети, чупене на вещи,
разкъсване на дрехи и др. Често става въпрос за
деца/ младежи, които не могат да изразяват
емоциите си по адекватен начин, нараняват себе
си или другите. Някои от тях събличат дрехите си
на публично място, други мастурбират на
публично място. Независимо от формата, която
приема, предизвикателното поведение като чели е
нещо, което детето/ младежа не е в състояние да
контролира и доста често има специфичен смисъл
за конкретното дете или младеж. За съжаление
този смисъл много често остава скрит,
неразбираем за хората, които са около детето/
младежа. За това, според мен е изключително
важно, хората, които работят с такива деца и
младежи да бъдат запознати със следните две
важни
особености
на
предизвикателното
поведение:
1) Предизвикателното поведение е
форма на реакция на детето и
2) Предизвикателното поведение е
форма на общуване.
Предизвикателното поведение като реакция
Практиката и изследванията (evidence based
information)
показват,
че
това,
което
специалистите
наричат
предизвикателно
поведение представлява реакция на индивида,
често предизвикана не просто от определено
увреждане, а от определена „предизвикателна”
среда, в която индивидът е принуден да живее.
Често това е и израз на незадоволството от
начина, по който децата и младежите с различни
увреждания и интелектуални затруднения живеят,
невъзможността да общуват и да бъдат
посрещани техните нужди. Много специалисти
смятат, че предизвикателното поведение често се
проявява
там
където
организацията
на
ежедневието е структурирана по начин, който е
удобен и обслужва институцията или услугата и
персонала, който работи, вместо самите клиенти,
които имат нужда от подкрепа. Ако към това се
прибави и факта, че около 70% от случаите на
предизвикателно поведение са свързани с
поведението на персонала или с факторите на
26

средата вероятно хората, на които им се налага да
работят с такива деца и младежи, ще си дадат
сметка, че понякога и те самите (често абсолютно
несъзнателно, непредумишлено и неволно)
допринасят за проявите на предизвикателно
поведение на някои деца. Много често, когато
детегледачката/ социалния работник/ психолога
казват на детето: „Стой тука, не излизай навън!“,
„Престани да викаш!“, „Не пипай това!“,
„После ще си играеш, сега сядай и слушай!“ и т.н.
се получава на практика един ефект върху детето,
водещ до там, че не само поведението не спира, а
напротив – усилва се и става много по-трудно за
контролиране, и колкото повече се опитват да го
контролират, толкова по-силно става то.
Получава се нещо като затворен кръг, някои го
наричат „ефект на ципа“, при което поведението
на детето се влияе от поведението на възрастния.
Освен това, вероятно много от децата не разбират
напълно смисъла на думите, а ползването на език,
който е сложен и неразбираем е един от честите
причинители на предизвикателно поведение1.
С колкото по-голямо разбиране хората окло
децата
(персонал,
доктори,
управляващи,
родители,
учители)
приемат,
че
предизвикателното поведение почти винаги е
своеобразна реакция на детето, предизвикана от
средата и начина на живот, толкова посензитивни ще станат към всички елементи на
средата, включително и към себе си. А това
неминуемо ще доведе до една професионална
нагласа и стремеж вместо непрекъснато да се
опитваме да променяме децата да се опитваме да
променяме средата, в това число и самите себе си.

Всъщност децата/ хората комуникират не само
чрез езика и думите, но и чрез своето поведение.
Това се отнася особено силно за тези, които не
могат да общуват по конвенционалния начин, не
са усвоили езика, не могат да говорят и да кажат
на останалите какъв е проблема и какво ги
притеснява.
Всъщност
мнозина
експерти,
занимаващи
се
с
проблемите
на
предизвикателното
поведение
смятат,
че
проявите на подобни поведения представляват
послания и съобщения, които могат да ни кажат
много за самия човек и качеството на неговия
живот. Освен това, чрез предизвикателното
поведение детето/ младежа всъщност комуникира
с външния свят и в повечето случаи именно
липсата на комуникация и невъзможността
въпросният индивид да бъде въвлечен в процес на
„нормално” общуване с друго човешко същество
поражда
подобен
тип
поведение.
И все пак защо някои деца имат предизвикателно
поведение? На мен лично много ми допада
гледната точка на Мартин Ханбъри, който има
над 20 годишен опит при работа с деца с аутизъм,
много от които имат предизвикателно поведение.
Според него всяко поведение се поражда и
задвижва от определена потребност. Той
разглежда няколко основни групи потребности,
свързани с2:


Предизвикателното поведение като общуване

1

Установено е, че има голяма вероятност за прояви на
различни форми на предизвикателно поведение когато:
 Персоналът използва език, който е прекалено
сложен и неразбираем;
 Персоналът изисква от някого да направи нещо,
което той/ тя не разбира;
 Персоналът използва заплашително езика на
тялото, тона на гласа си или изражението на
лицето;
 Персоналът взима от някого любимите му
предмети/ вещи;
 Персоналът не организира никакви дейности и
забавления и живота става скучен;



2

ВНИМАНИЕТО. Всички се нуждаем от
признание, че съществуваме. Вниманието
на друг човек е начин да постигнем това.
Тази базова потребност, в светлината на
предизвикателното поведение, особено в
безличната и анонимна институционална
среда, в които тези деца са били
принудени да живеят, би могла да се
трансформира по следния начин: По-добре
негативно внимание, отколкото никакво
внимание.
ОСЕЗАЕМОСТТА, свързана с определен
обект/ предмет, който индивидът желае
или има нужда от него и определена
дейност, която индивидът желае или има
нужда от нея. Всички ние ще се

По Мартин Ханбъри - Positive Behavior Strategies to
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ПОТРЕБН
ОСТ
ОСОБЕНО
СТИ

ВНИМАНИЕ

ОСЕЗАЕМОСТ

ДА ИЗБЯГАШ

Потребност
от
общуване
и
взаимодействие
с
друго
човешко
същество
„Нуждая се от теб”

Отнася
се
до Отнася
се
специфичен
обект оцеляването
или дейност
самозащитата

СЕНЗИТИВНО
СТ/ УСЕЩАНЕ
до Отнася се до
и дълбоко заложени
у нас/ вродени
усещания

„Нуждая се от „Трябва
(имам „Нуждая се да го
това” „Искам го”
нужда) да избягам” почувствам”
Повтарящи
се  Взимане/
 Бягства
 Клатене
въпроси
сграбчване
на  Изолиране
от  Бръмчене
храната
на
другите
Нападане/
 Бъркане
с
другите
атакуване
на
пръсти в око, в
 Избягване
на
(предмети
на
другите
очен контакт
уши
другите)
 Самонараняващи
 Непрекъснато
 Мирисане на
 Краде вещите на
се поведения
говорене/
обекти/
другите
 Крещене, викане
бърборене
за
предмети

Стресови
определен
обект
 Разрушително
 Дъвчене/
поведения поради  Абсолютна
поведение
поглъщане на
незадоволени
пасивност
обекти/
 Поведение
на
нужди
по
предмети
прекалена
 Игнориране
на
отношение
на
привързаност към
другите
 Самонаранява
персоналната
хора
или
щи
се
грижа
определен човек
поведения
 Презапасяване с
 Пляскане
с
храна/ обекти
ръце
 Лоша
лична
хигиена и грижа
за тялото
почувстваме напрегнати и раздразнени, ако някой
 СЕНЗИТИВНОСТ/ УСЕЩАНЕ – отнася се
ни попречи да изпием сутрешното си кафе, или да
до дълбоко заложени в нас/ вродени
прочетем любимия си вестник, или пък да
усещания. Човешкото същество има
гледаме любимото си предаване. По подобен
огромно количество от потребности
начин, а вероятно и доста по-раздразнено може да
свързани със сетивността и усещането.
се почувства едно дете с предизвикателно
Тези групи потребности са много важни и
поведение когато не му позволят да се завие с
оказват влияние върху поведението и
любимото му одеяло, или да си играе със счупени
живота на всеки от нас.
играчки или други намерени боклуци, или пък не
му позволяват да къса на малки лентички
Мартин Ханбъри показва (виж Таблица №1)
чаршафа или дрехите си.
някои от често срещаните прояви на
предизвикателно поведение към коя група
потребности могат да бъдат категоризирани.
 ДА ИЗБЯГАШ – отнася се до оцеляването
и самозащитата. Да избягаш от опасна,
застрашаваща или неприятна ситуация е в
Табл. №1
основата на механизма за оцеляване на
всяко човешко същество.
Тези категории и примерни поведенчески модели
могат да ни помогнат да определим вероятната
потребност,
която
поражда
определено
поведение. Много важно е да избягваме
ПОСЛАНИ
Е
Възможни

поведенческ
и модели
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формалното интерпретиране на поведението,
защото едно и също поведение може да бъде
породено от различни потребности. Например:
дете, което има самонараняващото поведение –
удря си главата. Възможно е детето да прави така,
защото това незабавно води до там, че при него
идват/ ще дойдат хора/ човек (ВНИМАНИЕ).
Възможно е обаче и точно обратното (БЯГСТВО),
т.е. когато започва да си удря главата другите се
отдръпват/ избягват. Възможно е и усещането от
ендорфина, което това поведение произвежда да е
приятно
за
детето
(СЕНЗИТИВНОСТ/
УСЕЩАНЕ)3.
Затова
е
необходима
индивидуалната работа по случай, защото едно
и също поведението не само може да „обслужва”
различни потребности, но може да бъде породено
от различни причини. За съжаление, много често
фокусът се поставя върху видимото поведение на
децата и се пропуска обстоятелството, че в
основата на поведенческата реакция стоят сложни
механизми, които се задвижват по различни
причини. Тези причини следва да бъдат
внимателно търсени, изследвани, проверявани и
съобразявани, когато се търси адекватният
подход към всяко едно дете/ младеж. Съществува
риск деца с предизвикателно поведение да бъдат
обособени
единственно
въз
основа
на
поведенческите си характеристики. Подобна
класификация би ограничила възможността за
индивидуален подход и подкрепа, адекватна на
нуждите на всяко конкретно дете.

което може да бъде заплаха за благосъстоянието
и сигурността на индивида или други хора се
определя като предизвикателно поведение. От
друга страна предизвикателното поведение засяга
някои от основните характеристики, които
определят качеството на живота. Това са
благосъстоянието на човек, достъпът му до
обществото, услугите и обучението и не на
последно място, емоционалното състояние и
възможностите за комуникация. Именно поради
това адекватните услуги за тези деца не трябва да
бъдат насочени предимно към подсигуряване на
лечение и намаляване/ спиране на проявите на
предизвикателно поведение, а да обхващат
цялостното
ежедневие
на
децата,
съобразявайки се с индивидуалните им
особености и предоставяйки им поле за
комуникация.

В заключение може да се обобщи, че терминът
„ПРЕДИЗВИКАТЕЛНО
ПОВЕДЕНИЕ”
се
свързва с нещо много повече от поведение,
присъщо
само
на
дадения
индивид.
Предизвикателното поведение засяга два основни
аспекта от живата на човек – сигурността и
качеството му на живот4. Всяко едно поведение,
3

По Мартин Ханбъри - Positive Behavior Strategies to
Support Children and Young People with Autism, Martin
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4
“Предизвикателното поведение е социално анормална
проява(прояви), с такава интензивност, честота или
продължителност, че физическата безопасност на лицето
или другите е поставена в сериозна опасност или
поведение, за което има вероятност сериозно да ограничи
или да попречи за използването на обичайните способи за
комуникация” - Emerson, E. 1995. Challenging behaviour:
analysis and intervention with people with learning difficulties.
Cambridge: Cambridge University Press
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ИНТЕРВЮ на БРОЯ

къщички живеят по 8 деца, а в двата апартамента
са по 4 младежи. Или общо 24.

Фондация Сийдър е първата, която закрива
дом за деца с увреждания и продължава и до
днес да се грижи за тях в услугите в
общността. Опитът на Фондацията, представен в това интервю, е малка част от това,
което екипът й може да предложи на всички,
които работят за ДИ.

Често срещано е неприемане на идващи от
институции деца от стана на обществото.
Срещнахте ли трудности в Кюстендил?
Хората първоначално не приемаха и дори подхождаха негативно към тази промяна. Още с изграждането на двете къщички в квартал „Герена” в
Кюстендил, дори и преди преместването на
децата, имаше съпротиви - най-вече от съседи и
собственици на близки магазинчета. Имаше даже
и подписка против започналото изграждане на
къщичките.
След преместването на децата също имаше
оплаквания. Някои от съседите казваха, че им е
много шумно сутрин, а родители не разрешаваха
на децата си да общуват и играят с нашите деца.
Имаше ги тези съпротиви в началото, но с времето нещата определено се промениха към подобро. На хората им трябваше време и някой,
който да им обясни. Ние виждахме себе си в тази
роля, тъй като осъзнахме, че голяма част от тях не
бяха виждали хора с увреждания, а какво остава
за хора с интелектуални затруднения, идващи от
институционална среда. За тях това беше нещо
непознато и съвсем естествената им реакция бе на
страх, страх от непознатото.
Това, което направихме – започнахме да
информираме съседите какво предстои, защо тези
деца и младежи, които идват и ще живеят до тях,
не са страшни. Водихме разговори и със самия
персонал в къщичките за това, по какъв начин
могат да представят децата и младежите в
общността, по какъв начин могат да създават
връзки с околните и по така самите те да бъдат
агенти на промяната. Започнахме да участваме с
децата в различни събития на общността,
създадохме контакти и връзки с различни хора в
местния магазин, в местното кафене и така хората
започнаха да свикват. Видяха, че няма нищо
страшно и че те са като всички нас. Сега мога да
кажа, че съвсем нормално и спокойно приемат да
живеят до нашите деца и младежи. Този първи
етап го преминахме и сега сме на следващия приемане, но с едно състрадание, с една проява
на милосърдие от рода на „Те, горките, мъчно ни
е за тях, искаме да им помогнем”. Предстои да ги
приемем като хора, които са като нас, но просто

снимка Валери Леков

Александрина Димитрова - управител
„Стратегическо
планиране”
във
фондация „Сийдър”:
Хората, излизащи от институционални
домове, не са страшни
Какво се случи с децата и младежите след
закриването на Дома за деца с умствена
изостаналост в село Горна Козница?
Когато започнахме да работим с дома в Горна
Козница, там бяха настанени 68 деца и младежи.
По-голямата част от тях бяха над 18-годишна
възраст. Сега част от тях живеят в центрове за
настаняване от семеен тип в Бобов дол, други са в
защитени жилища в Ардино и Марчево и за
съжаление трима бяха настанени в друга
институция, защото се оказа, че няма адекватни
услуги, които да могат да полагат необходимите
грижи и подкрепа за хора, имащи прояви на поагресивно поведение. В Кюстендил, в двете
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имат нужда средата да бъде така направена, че да
бъде адаптирана и за тях. Те имат нужда от
подкрепа, за да водят по-самостоятелен начин на
живот и не да правим нещата за тях или вместо
тях, а с тях.

и екипа на фондация „Сийдър” и представлява
един разказ на опита ни по закриването на
институцията в Горна Козница и разкриването на
новите услуги. Той наистина е нещо като
наръчник на това как протича целия този процес,
тъй като още тогава се знаеше, че подобни
процеси тепърва започват в България. В него
разказахме както за успехите ни, така и за
предизвикателствата, с които сме се сблъскали и
грешките, които сме направили. И всичко това с
идеята хората, които сега минават през този
процес, по изграждането на новите услуги в
цялата страна, да имат този опит и да могат да
избегнат грешките, които ние направихме. Това,
което стартирахме миналата година, като
резултат от тази публикация и в сътрудничество с
ДАЗД, бяха семинари в страната и канехме
общини на които им предстои или вече са
разкрили подобен тип услуги, за да споделим
опита си и заедно да намерим решение на
многото проблеми, които възникват в целия
процес.
Процесът на деинституционализация тече в
страната ни от 2010 година и прави впечатление,
че хората не са достатъчно информирани за това.
Правила съм презентации пред млади хора на
които първоначалната им реакция е „ама, защо
закриват институции?”. Когато започна да им
разказвам и обяснявам те го разбират, но не са го
знаели. Трябва повече да се говори за това и защо
е хубаво, и защо е необходимо да се случва, за да
го има това нормално приемане от обществото на
хора, излизащи от институционални домове.

Кой полага грижи за тези деца и младежи?
Имаме персонал, който полага 24-часова грижа и
подкрепа за тях. Той премина през процедура по
подбор,
въвеждащи
обучения,
които
организирахме с обучители от страната и
чужбина. С него провеждаме и надграждащи
обучения – съставя се програма за цялата година
с различни теми, които излизат от самите
работещи
като
нужни.
Другото,
което
предоставяме е външна супервизия – те самите да
могат да споделят за трудности, които срещат при
работата си. Защото това е трудна работа и те
имат нужда да споделят и да потърсят съвет от
външен човек, който има другия поглед отвън.
Каква е ролята на общината в този процес?
Теренът, на който са изградени двете къщички и
апартаментите са общинска собственост, а самото
изграждане стана чрез донори на фондацията ни.
Ние открихме, че за да може това нещо да се
случи и да бъде устойчиво, то трябва да си
партнираме не само с местните власти, но и с
властите на всички нива. Услугите, които
управляваме, са държавно делегирана дейност, а
управлението ни е възложено от общината. Така,
че тя е наш партньор в този процес. Много от
проектите, които изпълняваме, с цел развиване на
тези услуги и въвеждане на нови методи на
работа, ги изпълняваме заедно с общината.
Винаги търсим начини да въведем и тях, тъй като
вярваме, че в един момент общините ще имат
капацитета да могат да управляват подобни
услуги и сами. Което е и нашата крайна цел.

Валери Леков - журналист
----------------------------------------------------------------

Описахте подробно опита си по закриването на
дома в Горна Козница в наръчник, който
озаглавихте „Създаване на нови хоризонти”.
Защо?
Той е дело на Линдзи Солцгивър, Маргарита
Пармакова, Ирина Папанчева
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ДОБРИТЕ ПРИМЕРИ
Фондация „Сийдър” съществува от 2005 година, а
основния
й
фокус
е
процеса
на
деинституциализация в страната. Един от
големите успехи на организацията е закриването
на Дома за деца с умствена изостаналост в село
Горна Козница и от 4 години успешно управляват
центрове за настаняване от семеен тип за деца и
младежи в Кюстендил. В момента продължават
да развиват модела от услуги, които предоставят
и да го разпространяват в страната. В
сътрудничество са с Община Казанлък по
изграждането на такъв тип услуги там и
проявяват активност към процесите в национален
мащаб – сътрудничество с властите на различни
нива и с други неправителствени организации в
страната, за да може реформата да продължи и да
се случи по най-добрия за децата начин.
„Създаване на нови хоризонти: Споделяне на
опита на фондация „Сийдър” от закриването на
дома за деца и младежи с увреждания в Горна
Козница” е един труд, един споделен опит, един
наръчник, който цели да подкрепи прилагането на
деинституционализацията на практика. Автори са
Линдзи Солцгивър, Маргарита Пармакова, Ирина
Папанчева и екипа на фондация „Сийдър”.
Наръчникът е предназначен за тези общини,
национални
органи
и
неправителствени
организации, които са или ще бъдат пряко
ангажирани с процеса на деинституционализация
в България. Той няма за цел да представи едно
единствено решение, подходящо за всички
случаи, а по-скоро цели да запознае читателите с
някои аспекти на реформата, които на този ранен
етап могат да увеличат шансовете за успех на
бъдещи подобни начинания.
Публикацията също така е планирана като един
от многото инструменти за добри практики, които
могат да се ползват за постигане на крайната цел
на деинституционализацията в България – пълно
социално включване и по-добро качество на
живот за сегашните и бъдещите клиенти на
услуги, базирани в общността.
Тук поместваме частта от наръчника, която се
отнася до подготвяне и работа с общността.

Подготвяне на общността
След като определите своите партньори, настъпва
важният момент за изграждане на продуктивни
взаимоотношения с тях. Всяка продуктивна
среща с партньорите на местно и национално
ниво след като бъдат подписани споразуменията,
определящи
правата,
задълженията
и
отговорностите на всички участници в процеса,
служи за заздравяване на взаимоотношенията и
увеличава доверието и взаимната подкрепа.
Намиране на медицински специалисти за
новите клиенти в Кюстендил
Намирането на добра медицинска грижа за лица с
увреждания е значимо и често разочароващо
предизвикателство, пред което се изправят както
институциите, така и базираните в общността
услуги от резидентен тип. Хората с увреждания
често се възприемат като безнадеждно болни
поради широко приетия, макар и остарял,
медицински подход към уврежданията12. В
миналото се е смятало, че е безсмислено да се
полагат твърде много усилия за такива пациенти.
Общопрактикуващите лекари, които се грижат за
деца с увреждания, понякога се отказват твърде
бързо
поради
многобройни
широко
разпространени погрешни възгледи:
децата и възрастните с увреждания представляват
предизвикателство, което усложнява работата на
лекаря и го обременява с ненужен и трудно
измерим риск;

Целят наръчник може да прочетете: ТУК
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поради потенциално нестабилното състояние на
здравето на пациентите може да се наложи
осигуряването на по-голям брой направления за
преглед при специалист, което при българската
здравноосигурителна система може да се окаже
проблематично;
може да се наложи предписване на широк
спектър от медикаменти, което изисква специален
режим и допълнителни прегледи и наблюдения;
може да се наложи извършването на позадълбочени прегледи, за да се наблюдава
въздействието на лекарствата върху всички
органи и системи;
симптомите и специфичните проявления на
заболяването може да са непознати за лекаря,
което изисква още повече време и търсене на
информация от негова страна;
лекарите, които работят с деца с тежки
увреждания са подложени на много силен стрес;
тъй като може да не разбират напълно какво се
случва с телата им, пациентите с интелектуални
увреждания реагират на страха и болката, които
изпитват, и не съдействат достатъчно по време на
прегледа.
Фондация „Сийдър” получава много откази от
лекари в Кюстендил, но най-накрая намира добър
лекар, който е готов да осигури на пациентите
съчувствие, адекватна медицинска помощ и
навременно лечение.
Възниква и необходимостта да се намери детски
психиатър, който да удовлетвори потребностите
на клиентите на „Сийдър” от редовни прегледи,
домашни визити в домовете и системни
консултации по отношение на приеманите
лекарства. Представители на фондацията се
свързват с единствения детски психиатър в
Кюстендил и се опитват да я подготвят за
бъдещата й работа с клиентите на услугата.
Повечето стоматолози отхвърлят молбата на
„Сийдър” потребителите да ползват техните
услуги и минават почти шест месеца след
настаняването на децата в общността, докато се
намери стоматолог, готов да се грижи за зъбите
им. Потребителите на услугата се налага да
пътуват
до
София,
за
да
посещават
стоматологични хирурзи.

В институцията в Горна Козница, няколко дни
седмично, всички деца посещават редовни
образователни занятия с учители на деца със
СОП от училището за деца с интелектуални
увреждания в село Стоб. Тези учители следват
децата и продължават да се занимават с
образованието им и в Кюстендил. Въпреки това
фондацията цени високо социалната интеграция и
равните образователни възможности и предвижда
интегрирано обучение за всички свои клиенти.
Поради тази причина работещите в услугата
започват поредица от срещи с директора на 6-то
основно училище в Кюстендил. Училището се
намира близо до Дневния център, посещаван от
децата, което го превръща в подходящ избор. При
все това записването на деца с увреждания в
масовото училище се оказва много по-трудно,
отколкото предполагахме:
Налага се децата да бъдат прегледани от
специална комисия от експерти, която се събира
само няколко пъти през годината. Комисията
оценява способностите на дадено дете да се
обучава в масово училище с ресурсен учител.
Съответното училище трябва да провери колко
деца с увреждания вече са записани при тях и
дали има достатъчно ресурсни учители, за да
поемат нови деца.
Най-накрая Ресурсният център трябва да реши
дали могат да осигурят достатъчно учители,
които да работят с клиентите на „Сийдър” в
масово училище.
През първата година от съществуването на
услугата „Сийдър” не успява да запише нито едно
дете в масово училище. Междувременно
учителите от Стоб продължават работата си с
децата, но вместо да провеждат занятията по
домовете, те ги обучават в класна стая,
предоставена от 7-мо основно училище.
Посещения в Дневен и в Рехабилитационен
център
Няколко от живущите в дома в Горна Козница
посещават Център за социална интеграция и
рехабилитация два пъти седмично. През 2008
година представители на „Сийдър” се срещат с
управителите на Рехабилитационния център и на
Дневния център „Вяра, Надежда, Любов” в
Кюстендил, за да осигурят приема на повече деца
и младежи и те да могат да имат достъп до

Осигуряване на възможности за образование
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квалифицирани специалисти като логопеди,
психолози и специални педагози. Фондацията се
надява да получи и някаква подкрепа от
специалисти, които да подпомогнат процеса на
подготовка на децата и младежите за тяхното
преместване.
Представителите на фондация „Сийдър” са
впечатлени от условията в центровете и от
прекрасните възможности, които те предлагат за
децата и младежите от дома. След като децата и
младежите се настаняват в новия си дом в
Кюстендил, фондацията лобира за увеличаване
броя на клиентите, които биха могли да се
възползват от предлаганите в центровете услуги,
но без особен успех. Децата просто не се
възприемат като подходящи клиенти и от двата
центъра и в тях са приети едва няколко от тях.
Към 2012 година пет деца посещават Дневния
център, а Рехабилитационния център се посещава
от осем деца.

„Сийдър” се опитваме да разпространим
информацията за новите услуги и да изградим
положително отношение в кварталите с помощта
на роднините и приятелите на хората, участващи
в процеса на закриване на дома.
„Един от начините, по който успяхме да
привлечем вниманието на общността към
нашата кауза беше чрез благотворителния
концерт, организиран от ученици от
Природо-математическата
гимназия
в
Кюстендил, на който бяха избрани „Мистър” и
„Мис” на гимназията. Това всъщност беше
инициатива
на
самите
ученици.
Ние
присъствахме заедно с няколко от живущите в
дома. Учениците посветиха специална част от
концерта на представянето на нашите клиенти
и на работата на фондация „Сийдър”.
Маргарита Пармакова, управител на МГД
„Сияние”

Посещения на други услуги от резидентен тип,
използващи добри практики
Издирване на родителите и членовете на
семейството

Важен елемент от подготовката за закриване на
дома е възможността участниците в процеса да
посетят подобен тип услуга в Стара Загора.
Услугата е планирана, създадена и разработена от
организация АРК България, която става партньор
на „Сийдър”, превръща се в поддръжник и
източник на добри практики в процеса на
закриване на една институция и разкриване на
нови услуги от резидентен тип.
Посещението се организира през есента на 2008
година. Целта е както да се покаже, че в България
могат да съществуват добри практики, така и да
се наблюдава пример за това, което „Сийдър” се
надява да създаде в Кюстендил и Бобов дол.
Малка група посещава малките групови домове,
ръководени от АРК и едно защитено жилище,
който се управлява от община Стара Загора.
Услугата в Стара Загора се превръща в модел за
планирането и организирането на новите услуги в
Кюстендил.

Много от децата и младежите в институциите –
особено тези в институциите за хора с
увреждания – отдавна са били изоставени от
родните си семейства. Преди да предложат
настаняването в малък групов дом като
алтернатива
на
институционализацията,
организаторите са длъжни да се опитат да се
свържат със семейството и да преценят
възможността за реинтеграция на детето в
семейния дом. Откриването на рожденото
семейство
помага
и
при
определяне
местоположението на новите услуги, така че
потребителите да бъдат по-близо до родните си
места с надеждата, че роднините им за в бъдеще
може да проявят по-голям интерес към тях, макар
реинтеграцията в семейството да е невъзможна.
През това време Съветът за попечителство
(органът, отговорен за насочването на изоставено
дете, или възрастен с увреждания, към подходящ
законов попечител) подготвя всички документи,
необходими за извеждането на дете или уязвим
възрастен в ново местообитание.

Работа с общността
Фондация „Сийдър” признава, че усилията ни за
подготовка на общността в Кюстендил са
вероятно недостатъчни. Въпреки това от
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„Дирекцията за социално подпомагане и Отдел
„Закрила на детето” в Бобов дол издириха и
установиха адресите на всички родители и
близки роднини на децата и младежите в
институцията в Горна Козница. Те се опитаха
да установят контакт с тях, за да възстановят
изгубената връзка. Само две от семействата
обаче изявиха
желание да възстановят контакта: едното
семейство прибра дъщеря си вкъщи, а бащата
от другото редовно посещава дъщеря си в
защитеното жилище в Ардино.”
Маргарита Пармакова

Потребителите на алтернативни услуги от
резидентен тип имат правото да получат същата
специализирана помощ в общността (физическа
рехабилитация, речева терапия, психологически
услуги), която се предлага на децата, живеещи
със своите семейства. Хората, работещи в
сферата на услугите за подкрепа, трудно приемат
това поради широко разпространеното погрешно
схващане, че децата, които ползват услуги от
резидентен тип трябва да получават цялата
помощ, от която се нуждаят, в МГД.
Продължаваме да се сблъскваме със съпротивата
на специализираните услуги за подкрепа в
Кюстендил, които не са добре обучени, за да
задоволят потребностите на нашата специфична
група клиенти. Услугите за подкрепа в общността
трябва да са добре подготвени да работят с
пристигащите в общността деца и младежи; те
трябва да се включват в провежданите обучения
при всяка възможност и по административен път
да повишават капацитета си, за да приемат
новопристигнали деца и младежи.

! С ПОГЛЕД НАЗАД – ИЗВЛЕЧЕНИ ПОУКИ:
Тук споделяме какво научихме като протегнахме
ръка на общността в Кюстендил:
Участниците в процеса да извършват анализ
на процесите
Набележете върху карта всички заинтересовани
страни и ключови участници в реформата, като
изясните техните роли и интереси. След това
определете своето място (като организация)
върху тази карта и се опитайте да анализирате как
се свързвате с другите, какви са вашите интереси,
от какъв вид информация и подкрепа се
нуждаете.

Показвайте добрите практики
Дайте възможност на хората да видят добрите
практики, да наблюдават добър модел на това,
към което се стремите, за да ги убедите, че няма
нищо невъзможно.

Не подценявайте ролята на вашите партньори
Ролята на партньорите никога не трябва да бъде
подценявана без значение дали те директно
участват в процеса на деинституционализация
или са част от по-голяма общност. Всеки един от
тях има своята уникална и специална роля.
Работете с официалните институции
Официалните институции и продуктивните
отношения с тях са важни условия за планове и
проекти, за които ще се търси подкрепа от
държавните структури, за да се превърнат в база
за иновативни промени и мислене.
Услугите за подкрепа също трябва да бъдат
подготвени за промяната
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упражненията и игрите от програмата децата се
учат как да общуват помежду си и да решават
проблеми, използвайки конструктивни стратегии
за справяне.
Пилотното
стартиране на програмата в България се
осъществява от Фондация „Асоциация Анимус”
чрез проекта „Приятелите на Зипи”, финансиран
по програма за подкрепа на неправителствените
организации (НПО) в България по финансовия
механизъм на Европейското икономическо
пространство (ЕИП) 2009-2014. Проектът е първа
крачка по посока въвеждането на програмата в
по-широк кръг от училища и детски градини. До
момента опитът ни показва, че прилагането й в
условията на българските детски градини и
училища не се различава от този в световен план.

ПОГЛЕД НАВЪН
Със Зипи – без насилие и агресия в
училище

Към кого е насочена Програмата?
Програмата дава ново решение на неадресираната
нужда от ранна интервенция за справяне с
агресивно, девиантно или предизвикателно
поведение в училище и помага за разрешаване на
актуални проблеми на уязвими деца, без да ги
категоризира
по
социално
положение,
етнически/религиозен произход, или друг
признак.
„Приятелите на Зипи” е програма, която помага
на децата още в ранна възраст да изградят умения
за справяне, така че да могат по-успешно да
преодоляват житейските кризи и трудности в
различните етапи от живота си. Тя е подходяща
за деца на възраст от 5-7 г.

Анна Миланова е психолог в
Център за консултиране и
психотерапия към Фондация
„Асоциация Анимус“ и
национален координатор на
програмата „Приятелите на
Зипи” за България.

Къде я прилагате?

Какво представлява Програмата "Приятелите
на Зипи"?

Програмата стартира в 14 паралелки от общо
десет училища и детски градини на територията
на гр. София. Сега предстои да обявим нов прием
за обучение на специалисти от училища и детски
градини за учебната 2015-2016 г., което ще се
проведе есента.

„Приятелите на Зипи” е училищна програма с
доказана ефективност в превенцията на
насилието и агресията в училище.
Тя се
провежда в 27 страни в света и стотици хиляди
деца от Европа, Азия, Северна и Южна Америка
са я преминали. Обширни изследвания,
направени във всички държави, в които се
провежда програмата, показват, че нейният ефект
върху децата и тяхното поведение включва:
подобрения в сътрудничеството, отстояването на
позиция, самоконтрола, намаляване на проблемно
поведение и позитивен ефект върху академичните
постижения в училище. Чрез разказите,

Как действа тя върху децата?
Чрез програмата децата се научават на повече
позитивни стратегии за справяне в широк кръг
ситуации, като например: да говорят с приятели,
да разсъждават върху проблем, да казват
истината, да се извиняват, да запазват
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спокойствие и др. Съответно употребата на
неработещи стратегии, като ядосване, гризане на
нокти, крещене и други такива намалява. Затова
може да се каже, че влиянието на програмата е
във всички сфери на живота. Програмата се
фокусира върху универсални теми – базисните
човешки емоции, общуването и разрешаването на
конфликти, близостта с другите, загубата и
промяната в живота.

възрастните, които често се страхуват и смятат,
че разговорите за смъртта трябва да бъдат
избягвани, децата бяха любопитни да научат
повече за това как се извършват погребалните
ритуали в различните култури. Те задаваха
въпроси и имаха възможност да нарисуват
всичко, което ги бе впечатлило при посещението
на гроба – цветята, надписите, заобикалящия
живот.

Какви са елементите на програмата?

До какви други промени води програмата?

В 24 урока за една учебна година са представени
темите: чувства, общуване, взаимоотношения,
разрешаване на конфликти, справяне с промени и
загуби, включително смъртта. Философията на
програмата е, че всички деца срещат в живота си
трудности, но за колкото повече решения могат
да помислят при решаването им, толкова е поголяма вероятността да се справят с тях. В
програмата
децата
упражняват
различни
стратегии за справяне с трудни ситуации, което
им помага да ги прилагат и като възрастни.

Подобрява се социалният климат в класната стая
и се развива атмосфера на толерантност към
различията, взаимопомощ и дух на приобщаване.
Учителите споделят, че децата по-спокойно
разрешават конфликти помежду си, използвайки
опита и преживяванията, придобити по време на
часовете. Прави впечатление също така, че
децата, които обичайно са по-тихи и не вдигат
ръка, в часовете по Зипи стават по-активни,
добиват самочувствие и търсят изява. Почти
всички учители споделят, че правилата от
програмата са внесли стабилна структура и се
използват от децата и във времето извън часа
Зипи. Децата започват да се ангажират и в
свободното
си
време,
мислейки
върху
отношенията с другите и поведението на
отсрещния.

Трудности, които срещате
изпълнението до момента?

по

време

на

Сещам за нещо специфично, пред което се
изправи екипът ни и което не е типично като
ситуация в останалите държави. Петият модул от
програмата е „Справяне с промяна и загуба”. Той
дава възможност на децата да говорят открито за
промени в живота като раждане на брат или
сестра в семейството, преместване в друго
училище или в нов дом. Те могат да обсъждат и
загуби на близки хора. Когато се говори за
смъртта, включваме и посещение на гробищен
парк. Това задейства съпротиви у родителите страхове и опасения по въпроса полезно ли е да
се дискутира с децата темата за смъртта и дали
това няма да донесе тревоги и страхове за тях.
Някои от тях споделяха, че тази тема е твърде
лична, както и че не е подходяща за деца. Като
компромисен вариант бяха направени открити
уроци на паметник на известна личност , което
снижи съпротивата. Оказа се, че децата
спонтанно и без притеснения споделяха за загуби
на домашен любимец, на дядо или баба, говореха
за филми по тази тема, както и загуби, преживени
от други деца. Оказа се, че за разлика от

Какво следва нататък?
През следващата учебна година ще може да се
включат професионалисти от училища и детски
градини от цялата страна. Всяко едно учебно
заведение при желание и наличен ресурс може да
заяви участие, като попълни формуляр заявление
за включване в обучение, който е качен на сайта
на програмата www.priatelitenazippy.com.
Обучението за прилагане на „Приятелите на
Зипи“ е в рамките на два дни, в които учителите
се запознават с методиката на програмата и
получават комплект учебни материали, които
включват наръчник за учители, комплект
материали за децата и книжка за родителя.
Обучението завършва с получаването на
сертификат, който
дава право за работа с
програмата.
Валери Леков - журналист
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• Прави всичко възможно да зачита всички свои
граждани, като осигурява пълен достъп до
ресурси и насърчава равното третиране и
възможности.
• Работи за премахване на всички форми на
дискриминация.
• Ангажира всички свои граждани в процесите на
вземане на решения, които засягат техния живот.
• Цени различията.
• Реагира бързо на расистки и други
дискриминиращи инциденти.

ПОГЛЕД НАВЪН
Създаване на включващи общности

Защо е важно изграждането на приобщаваща
общност?
•Не бива да се допускат актове на изключване и
несправедливост на базата на груповата
идентичност.
• Всички хора имат правото да бъдат част от
решенията, които засягат техния живот и групите,
към
които
принадлежат.
• Различията и разнообразието обогатяват живота
ни, така че си струва да ценим многообразието в
общността си.

Информацията в тази статия се основава на
предишната работа от Чейвс, Лий и Бюканън
(2001г.). Този труд е финансиран отчасти от
безвъзмездни средства от фондация Форд,
Фондация
Мот,
Фондация
Kellogg
и
Американската психологическа асоциация.

Кога трябва да се гради приобщаваща общност?
Приобщаваща общност може да се изгради по
всяко време. Тази необходимост, обаче е найочевидна, когато е взето решение или е имало
инцидент, който причинява вреда на определена
група от хора.
Важно е да се помисли за мотивацията, която
индивид, група, или общността имат за
изграждане на приобщаваща общност, защото
мотивацията влияе върху следното:

Глобалните промени и природните бедствия са
довели до миграцията на хората към различни
общности по целия свят. Общности, които някога
са били сравнително хомогенни, сега изпитват
голям приток на новодошли от различни расови,
етнически и културни среди. Общност, която се
чувства заплашена от нарастващото си
многообразие или не е наясно какво да прави с
новодошлите е в риск от различни видове
конфронтации.
Може ли това да бъде предотвратено? Найвероятно, ако има структури и процеси в
обществото, които да гарантират, че всички
граждани са третирани еднакво и справедливо.
Негативните инциденти, които са се случили
преди и продължават да се случват в някои
общности, показват колко е важно да се изгради
едно приобщаващо общество.

• Видове и последователност на избраните
стратегии - ако има криза, може да се наложи да
се започне със стратегия, която да трансформира
конфликта. Ако няма криза, а по-скоро е визия на
лидера на общността, може да се започнете с
кампания за общностно информиране.
• Наличните ресурси - повече ресурси могат да
бъдат мобилизирани в случай че мотивацията
идва от голяма институция или местна фондация.
• Мащаба на подкрепа и съпротиви - ако
доминиращата група в общността е точно толкова
мотивирана както всяка друга група, е по-

Какво е приобщаваща общност?
38

вероятно подкрепата да бъде по-голяма. Ако,
обаче, доминиращата група няма интерес от
промяна на статуквото, има вероятност да има
повече съпротиви и бариери.
• Темп на развитие - ако основните лидери и
групи подкрепят усилията, е вероятно напредъкът
да е по-бърз.
• Очаквани резултати - ако целта е да се повиши
осведомеността, вероятно е всеки участник да
бъде удовлетворен, ако научили нови неща за
другите групи. Ако целта е да се насърчи
справедливо третиране на всяка група, всеки,
който участва, е по-вероятно да бъде
удовлетворен чрез промяна на политиката.

да включва избирането на нов кмет, който не
цени многообразието на общността, затварянето
на голяма фабрика, която закрива работни места,
създаване на казино, или разширяването на
центъра за психично здраве. Помислете за
връзките между тези събития и други промени в
общността. Обърнете специално внимание на
това как тези събития са се отразили на големи
групи в общността.
Съвет: Как да сте сигурни, че сте чули всяка
основна група по справедлив начин?
• Проведете еднакъв брой интервюта или
дискусии с всяка основна група.
• Може да проучите или питате членовете на
групите да назоват техните най-влиятелните
лидери (или лидерите, на които те имат найголямото доверие), а след това да говорите с тези
лидери.
Идентифицирайте и посетете събитията, които
отразяват традициите на общността. Тези събития
може да ви дадат идея за това дали или не
общността цени собственото си многообразие,
какво е важно за общността, и коя група е найвидна и ценена. Те биха могли също така да ви
предоставят идеален форум за разпространение
на информация и демонстриране на идеите за
промяна.

Съберете информация за общността.
Разберете какви основни групи живеят в
общността и изучете историята им (т.е.,
продължителността
на
пребиваване,
миграционните модели, промени в политическия,
икономическия и социален статус).
Има няколко начина да направите това. Можете
да започнете, като се свържете с местните
държавни служби. Може да проверите в Бюрото
по преброяване на населението и / или на уеб
сайта на града или страната; прочетете местните
вестници; разходете се в общността и обърнете
внимание на социалните дейности, развитие и
жилищните условия, уличния начин на живот и
др.; присъствайте на обществени дейности и
говорете с хората; срещнете се с местните лидери.
Работете в тясно сътрудничество с общността на
гражданите, които представляват различни групи
и посещавайте срещи и събития с тях, за да
преодолеете усещането, че представлявате
организация, която събира информация или друга
чужда за общността структура.
Наблюдавайте
и
се
интересувайте
за
характеристиките, които отличават групите една
от друга. Тези характеристики могат да включват
културна традиция и етническа принадлежност,
социално-икономическа
класа,
трудови
категории, и / или религия.
Научете повече за социалната организация на
различните групи, в това число техните социални
центрове, мрежи за подкрепа и по-големи
институции.
Идентифицирайте основни събития (напр.
политически, социални и икономически), които
оказват влияние върху общността. Това би могло

Привлечете от самото начало най-влиятелните
лидери, представляващи основните групи в
общността, за да ви предоставят насоки.
Убедете общностния съвет, съставен от
влиятелни лидери от различни групи да ви
помогне да преразгледате, анализирате и
обобщите събраната информация. Уверете се, че
освен нуждите сте открили всички културни
ресурси и силни страни. Процесът на въвличане
на общностния съвет е важен фактор, когато
работите с две или повече расови, етнически и
културни групи.
Работа със съвета за определяне на потенциални
изходни позиции или стратегии за изграждане на
приобщаваща общност.
Помислете за начина, по който е бил повдигнат
проблема и начинът, по който е описан от
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различни групи и техните лидери; начинът, по
който те самите могат да бъдат свързани с една
или друга негативна практика. Така ще
придобиете представа кои индивиди или лидери
са най-готови за промяна и кои са най-склонни
към съпротива към промяната.

социални занимания като споделяне на идеи,
хранене и др. Координирайте дейности и събития,
за отпразнуване на разнообразието на общността.
Образовайте различните групи за условията и
силите,
които
помогнат
за
формиране
идентичността на група и за текущата ситуация.
Това е изключително важно, защото в противен
случай, групите могат само да започнат да ценят
своите прилики, а да игнорират структурните
фактори (напр. институционализиран расизъм),
които лежат в основата и увековечават
различията им. Ако първопричините за тези
разлики не се признават и адресират, промяната,
която ще е резултатът на вашите усилия ще бъде
повърхностна или краткотрайна.

Съберете по равнопоставен начин хора, които
представят различни групи по отношение на
влияние, уважение и значимост.
Уверете се, че всички групи са равнопоставени.
Процесите и процедурите, формални или
неформални, трябва да бъдат въведени по начин,
който гарантира, че хората се третират еднакво и
че решенията се вземат съвместно.
Съвет: Можете да откриете, че общността има
списък с проблеми. С цел да се даде приоритет,
кой общ интерес следва да бъде разгледан на
първо място, можете да обмислите:

Създайте възможност за идентифициране на
силните страни на всеки група и ги използвайте и
споделяйте като част от вашите усилия.
Силните страни в този контекст се отнасят до
стойностите, традиции, исторически събития,
художествени форми, езикова структурата и
други характеристики, които правят една група от
хора, горди от тяхната идентичност.
Открийте възможности за този вид обмен през
целия процес. Можете да създадете такива
възможности за членовете на общностния съвет и
по време на другите дискусии в общността. Може
да работите с редактора на местния вестник,
който да публикува серия от статии за силните
страни на всяка основна група в общността или с
популярната радио станция, която в рамките на
определено време, седмично да излъчва такава
информация. Използвайте този обмен, като начин
да се посочат неинформирани стереотипи и
предразсъдъци.

• Проблем, който има въздействие върху найголям брой групи.
• Потенциалните последствия, ако проблема не
бъде адресиран.
• Осъществимостта и практичността на
адресиране и разрешаване на проблема.
• Резултатите от последните или официални
проучвания на общественото мнение.
Определянето на обща цел помага различните
групи да разберат, че те споделят някои общи
желания или цели, което ги принуждава да
работят заедно, а не един срещу друг.
Създаване на възможности за членовете на
различни групи да идентифицират и споделят
своите прилики и разлики.
Когато опознаваш някого като личност, има помалка вероятност да възприемеш друга група
като монолитна и хомогенна. Това позволява на
членове на групи да признаят, че въпреки
различията им в някои отношения, в други те
могат да споделят обща идентичност или общи
цели и възприятия.
Намерете фраза, която импонира на всички групи
(например, "по-добро качество на живот",
"безопасни улици") и обсъдете смисъла на тази
фраза, за всеки човек и всяка група. Осигурете
време и възможност в дискусията за неформални

Идентифициране, зачитане и трансформиране на
конфликти за подобряването на капацитета и
отношенията в общността.
Конфликтът между две или повече групи може да
е неизбежен, ако те не разбират или не зачитат
взаимно своите култури, ако не са информирани
или имат негативни стереотипи едни за други и /
или се конкурират един с друг за ресурси и
влияние.
Различните групи имат свои собствени начини за
справяне с конфликти. Някои култури насърчават
своите членове да се съобразяват, докато други
култури насърчават членовете си да предизвикват
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силите, които накърняват техните права. Целта не
е да се избегне конфликта, защото това е
невъзможна задача, а по-скоро да се използва по
конструктивен начин и да се развие способността
на хората да работят заедно.

Публикувайте статия в местен вестник. Изтъкне
факта, че успехът е бил възможен, тъй като
различните групите са надграждали силните си
страни, оценили са своето многообразие и са
работили заедно по общ проблем.
Поддържане на взаимоотношения, стратегии и
промени на различни нива, включително и на
индивидуално, групово, и институционално.

Осигурете
институционална
подкрепа
за
насърчаване на приобщаване, справедливост и
равенство.

Изграждането на приобщаваща общност не е
събитие, което има начало и край. Това е процес,
който непрекъснато се развива. Понякога може да
изглежда сякаш общността прави три крачки
напред, а след това прави две крачки назад. Или
има три успешни действия и шест неефективни
опита. Кое се счита за успех и напредък, за
разлика от провал и регресия зависи от индивида,
групата, институцията.
Независимо от това къде се намирате, е важно да
се поддържат взаимоотношенията, стратегиите и
промени, без значение колко малки или
незначителна може да изглеждат, защото те се
превръщат в инструменти за управление на
процеса на изграждане на приобщаващо
общество.

Равенството означава, че всеки има равен достъп
до икономически, социални и образователни
възможности. Справедливостта означава, че се
поддържа справедливо и заслужено отношение и
последствия в съответствие с чест, стандарти или
закон.
Подкрепата от страна на институциите (напр.
местните власти, училища, обществени мрежи,
религиозни групи, медии) са от съществено
значение за създаване на среда, която да подкрепя
вашите усилия в общността. Поради статута,
властта, ресурсите, както и взаимоотношенията,
които тези институции имат, те могат или да
легитимират или да възпрепятстват усилията ви.
Идентифицирайте
и
ангажирайте
институционалните лидери, ако те не са част от
общностния съвет. Може да направите
презентация за вашите действия или да ги
поканите да участват в дадено събитие или
дейност. Намерете начин да им покажете как
институциите могат да извлекат ползи от
приемането и включването на всички по-големи
групи.

Създайте възможности за поддържане на чести
контакти и сътрудничеството между групите.
Например, ако три групи са участвали в
изработване на нова мултикултурна училищна
програма и тя е била успешна, насърчете ги да
институционализират програмата. Това може да
означава действия по фондонабиране, за да
продължи програмата.
Имайте предвид, че усилията за изграждане на
приобщаващо общност понякога са започнали в
крайно противоречив контекст. С други думи,
усилията се фокусират върху диалог или
действие; силни страни или нужди; раса или
класа;
лица
или
институции;
социални
взаимоотношения или подобряване на квартала.
Инструментите и ресурсите, които са на
разположение също са склонни да подчертаят
един или друг фокус. Макар че не е грешно да се
избере една или друга стратегия, за предпочитане
е да се въздейства на няколко ниваиндивидуално, групово, и институционално.
Създайте работна група или комисия, която може
да служи като "пазител" и да контролира
отговорните
за промените институции.

Огласявайте и отбелязвайте всяко успешно
колективно действие.
Успешните колективни действия не само
подобрява една общност, но и укрепват връзките
на групите. Те засилват положителния опит и
резултатите от съвместната работа. Групите са
по-склонни да искат да работят отново заедно.
Отделете време за признание и отпразнуване,
дори на най-малките постижения. Съветът би
могъл да присъди награда на групите, които са
били част от успеха.
В по-голям мащаб, организация, която е изиграла
голяма роля в успеха може да бъде домакин на
събитие с лидерите и членовете на всички групи.
Поканете някой важен човек в общността (напр.
кметът, училищен настоятел, църковен лидер).
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Насърчавайте лидери, които разбират и работят
за включването, равенството и справедливостта.


В резюме

образованието, доходите и етническата
принадлежност.
Няма оправдано насилие.

В извадката от доклада по-долу се представят
данни за насилието над деца в образователната
система и системата за институционална грижа в
целия свят.

Работата за изграждането на приобщаващи
общности не е лесна и резултатите няма да се
появят веднага. Това отнема време, търпение,
постоянство и смелост, защото това е работа за
трансформиране на нагласи, поведения и
политики. Тя изисква стратегии, които работят на
различни нива, включително и на ниво индивид,
група и институции.

Насилието в училищата и учебните заведения
В голяма част от страните децата прекарват
повече време под грижите на възрастните в
учебни заведения, отколкото навсякъде другаде
извън домовете си. Училищата имат важна роля
за защитата на децата от насилие. Възрастните,
които осъществяват надзор и работят в учебните
заведения, са длъжни да осигурят безопасна
среда, която подкрепя и насърчава детското
достойнство и развитие.

В следващия материал предлагаме на вашето
внимание откъс от Глобален доклад на
Обединените нации (2006) за насилието срещу
деца, който можете да намерите на
http://www.unicef.org/violencestudy/reports/SG_viol
encestudy_en.pdf

Насилието, извършвано от учители и друг
училищен персонал, със или без явното или
мълчаливо одобрение на образователните
министерства и други органи, които контролират
училищата, включва телесното наказание,
жестоки и унизителни форми на психологическо
наказание, сексуално и свързано с пола насилие, и
тормоз. Телесното наказание като побой и бой с
пръчки е стандартна практика в училищата в
голям брой страни. Конвенцията за правата на
детето изисква държавите-членки да предприемат
всички подходящи мерки, за да гарантират, че
училищната дисциплина се спазва по начин,
съвместим с конвенцията. Глобалната инициатива
за прекратяване на всички форми на телесно
наказание на деца съобщава, че 102 държави са
забранили телесните наказания в училище, но
изпълнението им е неравномерно.5

Обобщените резултати от това международно
изследване, показват, че


Децата
страдат
от
насилието
на
възрастните по начин, който е невиждан и
нечуван
от векове.
 Във всеки регион на света, в противоречие
със задълженията, свързани с осигуряване
на правата на децата и техните
потребности за развитие, насилието срещу
деца е социално прието, често е законно и
държавата го подкрепя
 След като мащабът и резултатът от всички
видове насилие срещу деца се
познават по-добре, децата трябва да
получат ефективни превенция и защита, на
които имат пълно право
 Насилието срещу деца във всичките му
форми може да се предотврати. Въпреки
това, изследването показва, че насилието
съществува във всяка държава в света и
независимо
от
културата,
класата,

Насилието в училищата под формата на тормоз е
широко възприеман като второстепенен проблем.
Тормозът често се свързва с дискриминацията
срещу учениците от бедни семейства или
етнически маргинализирани групи, или тези с
конкретни лични характеристики (например
външен вид, или физическо или умствено
5

Global Summary of the Legal Status of Corporal Punishment
of Children, op. cit. at note 6.
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увреждане). Тормозът е най-често вербален, но не
рядко и физически.

в дома, и поради социалните и икономическите
условия, включително бедността.

Сексуалното и свързано с пола насилие също се
случва и в учебните заведения. По-често е
насочено срещу момичета, от мъже учители и
съученици. Не рядко е насочено срещу лесбийки,
гейове, бисексуални и транссексуални младите
хора в много държави и региони.

Насилието се използва от институционалния
персонал, за целите на дисциплиниране на децата
и включва побой с различни предмети, удряне на
главите на децата в стената, фиксиране на деца в
усмирителни ризи, връзване за мебели,
заключване при неподходящи условия, дори
оставяне да лежат в собствените си екскременти.7

Насилието в институции
системи

и изправителни
В резидентните институции деца с увреждания
могат да бъдат обект на насилие под прикритието
на лечение. В някои случаи деца на девет
годишна
възраст
са
подложени
на
електроконвулсивно лечение без използване на
мускулни релаксанти или анестезия.8 Използват
се и наркотици за контролиране на поведението
на децата.

Милиони деца, особено момчетата, прекарват
значителни периоди от живота си и надзора под
контрола на органите за закрила или съдебни
системи,
както
и
в
институции
като
сиропиталища, домове за деца, изправителни
домове и затвори за малолетни. Тези деца са
изложени на риск от насилие от страна на
персонала и служителите, отговарящи за тяхното
благосъстояние.
Телесното
наказание
в
институции не е изрично забранено в повечето
страни.

Липсата на грижи в много от домовете е функция
на лошите условия в тях, до степен да поставят
здравето и живота на децата в риск. В много
заведения за деца с увреждания няма достъп до
образование, отдих, рехабилитация или други
програми. Децата с увреждания често са оставени
в своите легла за дълги периоди без човешки
контакт или стимулация. Това може да доведе до
тежко физическо, умствено и психическо
увреждане.

Пренаселеността
и
мизерните
условия,
общественото заклеймяване и дискриминацията,
както и не добре обучения персонал, увеличават
риска от насилие. Липсва ефективност при
разглеждането на жалби, отсъстват механизми за
наблюдение и контрол, както и адекватно
регулиране и надзор от страна на държавата. Не
всички извършители отговорят за деянията си и
така се създава култура на безнаказаност и
толерантност
към
насилието
над
деца.
Въздействието на институционализацията отива
отвъд опита на децата преживели насилие.
Дългосрочните ефекти могат да включват тежко
забавяне в развитието, увреждане, необратимо
психологическо увреждане, както и повишени
нива на самоубийства и рецидив.

Децата в резидентна грижа са уязвими към
насилие от други деца, особено когато условията
и надзора на персонала са лоши и по-големите,
по-агресивни деца не са отделени от по-малките
или
по-уязвимите.
Персоналът
понякога
санкционира,
но
понякога
насърчава
„партньорската” злоупотребата сред децата.
Въпреки че е забранено от Международния пакт
за граждански и политически права и

Близо 8 милиона деца по света са в резидентна
грижа6. Малко от тях нямат родители. Повечето
са с увреждания, семейна дезинтеграция, насилие

7

United Nations Secretary-General’s Study on Violence
against Children Regional Desk Review: Middle East and
North Africa Region (2005), p. 19; Mental Disability Rights
International, Hidden Suffering: Romania’s Segregation and
Abuse of Infants and Children with Disabilities. (Washington,
D.C., Mental Disability Rights International, 2006).

6

United Nations Secretary-General’s Study on Violence
against Children Regional Desk Review: Middle East and
North Africa Region (2005), p. 19; Mental Disability Rights
International, Hidden Suffering: Romania’s Segregation and
Abuse of Infants and Children with Disabilities. (Washington,
D.C., Mental Disability Rights International, 2006).

8

Mental Disability Rights International, Behind Closed Doors:
Human Rights Abuses in the
Psychiatric Facilities, Orphanages and Rehabilitation Centres
of Turkey (Washington, D.C., Mental Disability Rights
International, 2005).
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Конвенцията на ООН за правата на детето, някои
страни все още налагат смъртна присъда за
престъпления, извършени от деца под 18 годишна
възраст. В момента, най-малко 31 страни
позволяват телесното наказание на деца за
извършени престъпления9 , които в някои страни
може да включват бой с пръчки, бичуване,
пребиване с камъни или ампутация.

експлоатация от страна на възрастните. И все пак
задържането заедно с възрастни е рутинно в
много страни. Децата в ареста са и най-уязвими
към самонараняване или суицидно поведение,
особено в случаи на продължително или
неопределено задържане, изолация, или когато са
задържани в съоръжения за възрастни.
„Понякога един ден от затвора се преживява
като цяла година. Но след 10 дни се свиква и
спираш да плачеш толкова много.” Момче,
Близкия Изток

Въпреки че съгласно член 37 от Конвенцията за
правата на детето е задължително да се
гарантира, че задържането на децата трябва да се
използва само като крайна мярка и за най-краткия
възможен срок, през 1999 г. 1 милион деца са
лишени от свобода10. Повечето от тях са
обвинени в малки или дребни престъпления и са
нарушители за първи път. Много от тях са
задържани заради кръшкане, скитничество или
бездомност. В някои страни, по-голямата част от
задържаните деца не са били осъждани за
престъпление, но са в очакване на процес11.
Децата в ареста често са подлагани на насилие от
страна на персонала, включително и като форма
на контрол или наказание, често за незначителни
нарушения. В най-малко в 77 страни телесните и
други насилствени наказания се приемат
юридически като дисциплинарни мерки в
наказателни институции12. Момичета в местата за
задържане са особено застрашени от физическо и
сексуално
насилие
най-вече,
когато
са
надзиравани от мъжки персонал13.

Препоръки от доклада по отношение на
училищата и други образователни среди
(А) Насърчаване училищата да приемат и
прилагат кодекси за поведение, приложими за
целия персонал и ученици, които се
противопоставят на всички форми на насилие,
като се отчитат стереотипите и поведението
свързани с пола и други форми на
дискриминация;
(Б) Гарантиране, че училищните директори и
учители използват ненасилствени методи на
преподаване и учене и прилагат дисциплинарни
мерки за управление на класната стая, които не са
базирани на страх, заплахи, унижение или
физическа сила;
(В) Предотвратяване и намаляване на насилието в
училищата посредством специфични програми,
които са насочени към цялата училищна среда,
включително чрез насърчаване на изграждането
на умения като ненасилствени подходи за
разрешаване на конфликти, изпълнение на
политики срещу тормоза и насърчаване на
зачитането на всички членове на училищната
общност;

В съответствие с разпоредбите на Конвенцията на
ООН за правата на детето националното
законодателство в повечето страни изисква
отделни помещения за деца в конфликт със
закона, за да се предотврати злоупотреба и
9

Global Summary of the Legal Status of Corporal Punishment of
Children, op. cit. at note 6.
10

G. Cappelaere and A. Grandjean, Enfants privés de liberté. Droits
et réalitiés. (Liège, Editions
Jeunesse et Droit, 2000).

(Г) Гарантиране, че учебните програми, процеса
на преподаване и други практики са в пълно
съответствие с разпоредбите и принципите на
Конвенцията за правата на детето, без препратки,
които активно или пасивно пропагандират
насилие и дискриминация или някои нейни
проявления.

11

F. Martin and J. Parry-Williams, The Right Not to Lose Hope
(London, Save the Children UK,
2005).
12

Global Summary of the Legal Status of Corporal Punishment
of Children, op. cit. at note 6.
13
Report of the Special Rapporteur on violence against
women on the mission to the United States of America on the
issue of violence against women in state and federal prisons
(E/CN.4/1999/68/Add.2), paras. 55 and 58.
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(Е) Да се осигури ефективен мониторинг и
редовен достъп до резидентните услуги и
изправителните домове от независими органи,
упълномощени да извършват внезапни проверки,
провеждане на интервюта с децата и персонала и
да разследват твърденията за насилие;

Препоръки от доклада по отношение на
средата в резидентните институции и
правосъдната система
(А) Да се приоритизира намаляването на
институционализирането на децата чрез подкрепа
на семейството, развитие на услуги и
алтернативи, базирани в общността, като се
гарантира, че институционалната грижа се
използва само в краен случай. Грижата в семейна
среда следва да се предпочита във всички случаи
и трябва да бъде единствената възможност за
бебета и много малки деца. Страните -членки
следва да гарантират, че когато е възможно,
децата в резидентна грижа ще бъдат
реинтегрирани в семействата им при подходящи
условия. Признавайки специалната уязвимост на
децата, принадлежащи към малцинства, странитечленки следва да гарантират, че на тези деца и
техните семейства са осигурени подходящи в
културно отношение услуги за подкрепа и грижи,
и че социалните работници имат подходящо
обучение за ефективна работа с тях;

(Ж) Да се ратифицира Факултативния протокол
към Конвенцията против изтезанията, който
предвижда система от независими превантивни
посещения в местата за лишаване от свобода.

(Б) Намаляване на броя на децата, които влизат в
правосъдната система поради нарушения като
бягства от училище, бягство от дома, просия,
продажба на секс, събиране на отпадъци,
скитничество и виктимизация от трафик или
престъпна експлоатация. Страните-членки следва
също така и програми за рехабилитация и
реинтеграция базирани в общността;
(В) Редовно да се проследяват настаняванията,
като се прави преглед на причините за
настаняването на детето в резидентни услуги или
заведения за задържане, с оглед на връщането на
детето в семейството или социални услуги в
общността;

Уважаеми читатели,

(Г) Създаване на ефективна и независима система
за разглеждане на жалби и прилагане на
механизми за справяне със случаи на насилие в
домове и изправителните системи;

Целта на бюлетина е да отговаря на
ваши потребности от информация по
важни теми от ДИ. Очакваме вашите
предложения за тема на следващи броеве
на бюлетинa на v_lekov@abv.bg и
galina.a.markova@gmail.com

(Д) Да се гарантира, че децата в институции са
запознати с правата си и получават достъп до
механизми за защита на тези права;
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