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Добрият помощник 
на детето



Проект „Право на участие и глас“ се изпълнява с финансовата 
подкрепа в размер на 7447 евро, предоставени от Исландия, 
Лихтенщайн и Норвегия по линията на Финансовия механизъм на 
ЕИП  от 1.09.2020.

„Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Фонд Активни 
граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо 
пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи 
от Надежда и домове за децата – клон България и при никакви обстоятелства 
не може да се приема, че този документ отразява официалното 
становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо 
пространство и Оператора на Фонд Активни граждани България“ 
(www.activecitizensfund.bg)



Указател за смисъла 
на детското участие

1



 Подкрепата за гражданското общество е ключов приоритет за Финансовия 
механизъм на Европейското икономическо пространство (ФМ на ЕИП) 2014–2021 г., 
финансиран от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия в 15 страни членки на Европейския 
съюз в Централна и Източна Европа и балтийските държави. Десет процента от 
всички предоставени средства са заделени за програма за гражданското общество 
във всяка страна-бенефициент. Програма „Фонд Активни граждани“ (Active Citizens 
Fund) е създадена като част от приоритетния сектор „Култура, гражданско общество 
и основни права и свободи“, един от петте приоритетни сектора, договорени между 
донорите и Европейския съюз.
 
 Фонд Активни граждани България е на обща стойност 15 500 000 евро, 
предоставени изцяло от страните донори — Исландия, Лихтенщайн и Норвегия. 
Програмата ще функционира до 2024 г. и ще допринася за постигане на общите цели 
на ФМ на ЕИП и Норвежкия ФМ за намаляване на икономическите и социалните 
различия и за укрепване двустранните отношения между страните бенефициенти и 
страните донори.
 
 Целта на Фонд Активни граждани е „Укрепнало гражданско общество, 
активни граждани и овластени уязвими групи“. Фондът ще подкрепя дългосрочната 
устойчивост и капацитета на гражданския сектор, укрепвайки неговата роля в 
насърчаване на демократичното участие, активното гражданство и човешките права.
 
 В рамките на конкурсите за набиране на проектни предложения ще бъдат 
подкрепени инициативи на граждански организации, които допринасят за:
 • Подобрена демократична култура и гражданска осведоменост
 • Подкрепа за правата на човека
 • Овластяване на уязвими групи
 • Равенството между половете и предотвратяване на насилието по полов 
признак
 •Повишаване на ангажимента на гражданите за опазване на околната среда/
във връзка с промените в климата
 •Подобряване на капацитета и устойчивостта на гражданския сектор, в това 
число на гражданските организации
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През септември 2020 г. стартира проект „Право на участие и глас“, който се изпълнява 
от Надежда и домове за децата – клон България, с финансовата подкрепа в размер 
на 7447 евро, предоставени от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линията на 
Финансовия механизъм на ЕИП. Проектът е с продължителност 6 месеца.

Проектът „Право на участие и глас“ цели да запознае децата и младежите с техните 
права и възможности за пряко участие и зачитане на техния глас. Проектът е 
необходим, защото ще създаде благоприятна среда за децата и младежите, които 
ще могат да осъзнаят своите права и чрез пряко участие ще имат възможност да се 
застъпват за тях, както и да подкрепят деца и младежи в риск. Проектът ще изгради 
една стабилна мрежа от деца и младежи, които ще бъдат обучени да реагират и да 
се застъпват по отношение на правата си, да познават и да търсят отговорност на 
ключовите институции, свързани със защита правата на децата в страната. Проектът 
ще допринесе за придобиването на знания у децата и младежите, свързани с техните 
права, ще създаде една общност за обмен на умения и практики, ще повлияе върху 
емоционалното развитие на децата и младежите, както и върху включването им в 
общността.

 1.Игра „Детски семейни войни“, в която децата са водещи, въпросите 
са фокусирани върху детската политика за закрила на детето и отношенията в 
семейството, а възрастните са тези, които трябва да се поставят на мястото на децата 
и да познаят какви са детските представи за сигурност, къде децата се чувстват най-
добре, какво трябва да правят родителите, за да се чувстват децата по-сигурни. 
Играта се организира на публично място, така че участие в нея да могат да вземат 
разнообразни хора. Популяризирането на проекта се извършва чрез социалните 
медии и сайта на организацията. Разработване на Указател за детско участие, книжка 
за деца, свързана с тяхното участие и упражняването на правата им

 2.Първоначална среща - В рамките на тази дейност се проведе еднодневна 
среща в София с децата и техните родители. По време на срещата се подписаха 
информирани съгласия от страна на родителите за участие на децата в проекта. 
Екипът на проекта направи представяне на дейностите и времевия график. Втората 
част от деня използвайки формата на „Световно кафене“ заедно родители и деца 
събраха желанията и идеите за предстоящото обучение, семинарите и обмяната на 
опит.  Чрез  „Световното кафене“ всички участници имаха възможност да направят 
предложения, които се разгледаха от екипа.

 3.Провеждане на обучение по правата на децата - В рамките на тази дейност 
бе организирано двуднево обучение за 15 деца от юрист, с опит в прилагането на 
правата на детето. По време на тренинга бяха разгледани права на децата в цялост, 
как децата могат да участват и да отстояват своето мнение. Бяха разгледани и всички 
възможности за застъпничество от страна на децата към децата в риск и как могат да ги 
подкрепят. Обучението бе комбинация от теория и практика с подходящи похвати за 
деца, чрез които въпросите и темите да бъдат максимално достъпни и разбираеми. По 
време на обучението бяха разгледани и конкретни казуси, свързани с детско участие, 
право на глас и застъпничество.

 4.Организиране на 2 семинара за популяризиране правата на децата - По 
време на тази дейност се организираха два семинара с участието на децата, които 
от своя страна ще популяризират правата и как да се застъпват за тях. По време на 

ПРОЕКТ „ПРАВО НА УЧАСТИЕ И ГЛАС“

ПРОЕКТЪТ СЕ РЕАЛИЗИРА ЧРЕЗ НЯКОЛКО ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ
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семинарите децата по групи сами изготвиха представянето и дискусията с участието 
на поканените деца, младежи, местни структури, неправителствени организации 
и институции и търсеха мнението на присъстващите. С оглед на по-широко 
популяризиране семинарите се провеждат в някоя от следните институции – МТСП/
АСП/ДАЗД/МЗ/Столична община/Областна администрация/Омбудсман. По този 
начин бе привлечено директно вниманието на ключовите институции, ангажирани 
с правата на децата и тяхното прилагане. Чрез семинарите се цели да се повиши 
информираността върху проблемите на децата, настанени в специализирани 
институции и резидентни услуги и как всички останали деца могат да се застъпват за 
тях.

 5.Обмяна на опит – от деца за деца – лагер „Правата и ние“ - По време на 
тази дейност бе организиран лагер за децата от Програмата под надслов „Правата и 
ние“. Лагерът бе с продължителност 3 дни в Пловдив. В рамките на дейността децата 
можаха да обменят опит от натрупаните знания, поговориха за възможностите за 
популяризиране правата на децата, търсеха начини за разширяване на възможностите 
за участие. Децата от лагера се срещнаха със застъпническата група от младежи с 
увреждания към Сдружение „Паралелен свят“. По време на лагера бяха комбинирани 
теретични и практични задачи, както и множество ролеви игри и дейности, свързани 
с правата на децата и по-конкретно тяхното участие във взимането на важни за тях 
решения. Като резултат от лагера децата изработиха свое становище за детското 
участие, което бе разпространено до всички заинтересовани институции и структури, 
НПО. 

За повече информация за програмата “Фонд Активни граждани“, моля посетете 
www.activecitizensfund.bg
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В света, в който живеем човек още от дете е натоварен с отговорности и задължения - в 
училище и вкъщи. Той трябва да се вслушва в своите родители и в по-възрастните, 
защото те са по-опитни и знаят най-добре кое е полезно и кое вредно за него. Често 
забравяме обаче, че детето все пак е отделна личност, макар и не съвсем зряла, за да се 
справя самостоятелно с живота, но всяко дете трябва да притежава свободата да прави 
своите избори и да изразява мнението си по свой начин. Ние като по-възрастни не бива 
да обременяваме децата си със собствените си желания и очаквания, а да се научим 
да се вслушваме в това, което те ни казват. То, може да е налудничаво, нелогично, 
дори смешно, но е зачатък на една бъдеща идея, която просто има нужда да узрее, за 
да добие по-реалистични черти. Нека помогнем, като напътстваме детето в неговите 
интереси и желания! (Самуил, 23 г.)

Ние, децата от детската програма на Надежда и домове за децата – клон Блгария, се 
стремим да спрем всяка една институция за деца от 0 до 3. Това ни занимава повече от 5 
години, а това значи, че те са толкова много, повече от нас самите. Тези деца са нашето 
поколение и е недопустимо да ги оставим без любов и семейство. Единствената им 
надежда сме ние с нашите добри сърца, с които всеки ден се грижим за любимите ни 
хора сега да се погрижим за всяко едно дете в нашата страна да има дом. (Боян, 13 г.)

„Децата и младежите имат мнения, позиции и идеи, които заслужават вниманието на 
възрастните“
В Конвенцията за правата на детето на ООН, ратифицирана от Република България 
на 20 ноември 1989 г., е заложено и правото на децата и юношите да бъдат активни 
и да изказват мнения и вземат участие по въпроси, които ги засягат, изисква от 
възрастните да се вслушват в мнението им, да го приемат сериозно и да ценят техните 
преживявания, гледни точки и притеснения.
Детското участие представлява информирано и доброволно включване на децата, 
в това число деца на различна възраст и с различни способности и на деца от 
маргинализирани групи, във всички въпроси, които ги засягат пряко или косвено.
Детското участие може да има различни форми:
 1.То може да бъде консултативно – когато възрастните хора търсят и зачитат 
мнението на децата по различни въпроси, за да разберат техните виждания, желания 
или притеснения.
 2.Участието може да бъде в сътрудничество -  когато възрастните включват 
децата в конкретни програми и дейности.
 3.Участието може да бъде водено от децата, когато самите те поемат 
инициатива за някакво действие или инициатива. Всяка от формите на участие е 
важна и предлага различни възможности децата да оказват влияние, което да води до 
промяна.
Участието на децата е основно право, но и средство, чрез което се реализират всички 
останали техни права. Осигуряването на информация на децата, насърчаването им да 
дават глас на своите притеснения, въвеждането на безопасни и достъпни механизми 
за подаване на сигнали при нарушения на техните права и за търсене на помощ при 
насилие или злоупотреба, са ключови стратегии за осигуряване на ефективна закрила. 
Чрез участието си децата придобиват знания, умения и увереност, които подкрепят 
тяхното развитие и съдействат за достигането на пълния им потенциал.

Детското участие дава правото на всяко дете да изрази своето мнение напълно 

ДЕТСКО УЧАСТИЕ

УВОД
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свободно, по всички въпроси, особено тези които го засягат. Гледната му точка трябва 
да бъде взета предвид, тя е равностойна на тази на всеки възрастен (Калоян, 17 г.).

Децата са част от света, в който живеем и системата, определяща как да живеем,  
което означава, че са равностойни с всички и имат право на глас. Детското участие 
дава възможност на всички деца да не се страхуват и да кажат това, което мислят и 
да изразят онова, което чувстват, защото тяхното мнение трябва да бъде чуто и най-
важното - прието и зачетено (Ния, 18 г.).

Всяко дете има право на участие, което означава, че то може да взима участие и да 
говори свободно по всякакви теми, особено по тези, които го засягат по един или по 
друг начин. Това дете не трябва да бъде пренебрегвано по никакъв начин, а мнението 
му трябва да бъде изслушано и зачетено (Михаил, 14 г.).

Детското участие е това, което дава възможност на всяко дете да се запознае със своите 
права и свобода, да изразява мнението си по теми, които го засягат. Участието в 
такива проекти мотивира всяко едно дете да покаже, че независимо от неговия пол, 
раса, семейно положение и години, неговите чувства и мисли имат голямо значение 
(Лидия, 17 г.).
Детското участие е призмата, през която може да бъде чута гледната точка  и 
позицията на малките хора.  Това подсигурява различен поглед към нещата, който 
винаги е ценен и основополагащ за взимането на правилните и смислени решения по 
отношение на съдбата на децата (Елена, 17 г.).

Детското участие дава право на всички деца и младежи да се изразят свободно по 
всякакви възможни въпроси по каквато и да е тема (Гергана, 12 г.).

Когато се огледам около себе си, виждам хора, които много се различават помежду 
си - по своите минало, принципи, мечти... Но в крайна сметка всички си приличаме 
по това, че имаме нужда от дом и любов, от надежда за бъдещето.  За съжаление има 
много деца в България, лишени от нещата, които ние често приемаме за даденост. 
Програмата за детско участие към “Надежда и домове за децата” ми отвори очите 
за този проблем. Работата ми с деца в риск ме мотивира да се застъпвам за техните 
права, когато те нямат глас да го направят сами. Вярвам, че скоро усилията ни ще 
дадат резултат и ще живеем в свят, в който всеки ще има равни условия за развитие. 
(Пламена, 17 г.)

Как и защо го правим ние – разказва екипът на Надежда и домове за децата – клон 
България

Програмата за детско участие стартира с изпълнението на проекта за детско участие и 
консултация на детската версия на Политиката за защита на деца и уязвими възрастни.
 
„Децата харесаха всички сесии, защото им беше дадено време, пространство и 
инструменти (всякакви средства за рисуване и игра), за да споделят мислите си по 
възможно най-подходящия начин. Хареса им да бъдат изслушани, радваха се да им се 
дава възможност да ръководят, организират и управляват (докато играят) и участваха 
с удоволствие не само в една, а в множество сесии“ (Боряна Климентова, програмен 
директор на НДД – клон България).

През 2017 г. организирахме сесии с 15 деца от София, отгледани в собствените им 
семейства. Първото ни представяне с детско участие бе през 2017 г. по време на нашата 

КАК СЕ СЛУЧВА ДЕТСКОТО УЧАСТИЕ
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Годишна конференция. Децата играха известна телевизионна игра - „Детски семейни 
войни“ - с някои промени според нашата цел. Тази игра провокира участниците в 
конференцията - главно представители на Отделите за закрила на детето, Дирекции 
за социално подпомагане, Регионални дирекции за социално подпомагане, експерти, 
регионални и общински администрации, занимаващи се с правата и закрилата на 
децата. Развихме работата с децата от София и успяхме да се застъпим за правата 
на децата в институции, като  достигнахме до министъра на труда и социалната 
политика и неговия екип, за да им предадем отвореното писмо и постери, подготвени 
от децата.

С тези документи децата ясно изразяваха виждането си за съдбата на  децата  в 
институции и вредата от престоя в тях, като също така настояха всички институции 
да бъдат свовременно затворени. Децата наистина бяха трогнати от проблема с 
институционализираните грижи и бяха изключително активни в определянето на 
личната си визия. Всички те декларираха ясно искане за равни права на децата и се 
застъпиха за правото на всяко дете да бъде в семейство или среда, близка до семейната. 
Тази среща даде възможност на всички деца да се изразяват свободно и да изложат 
аргументи за своите твърдения. 

През 2019 г. деца от програмата за детско участие на Надежда и домове за децата - 
България се срещнаха и с министъра на здравеопазването и представиха и пред него 
своите виждания и изявления за децата, настанени в институции, като и изтъкнаха 
значението на семейството. Децата подготвиха и въпроси към министъра и заявиха 
позицията си, че всички деца трябва да имат еднакви права. 

Програмата за детско участие на Надежда и домове за децата – клон България даде своя 
принос и на европейско ниво чрез участието на група от 4 деца в 13-тия Европейски 
форум по правата на детето за разработване на Европейската стратегия за правата 
на детето и механизмите за нейния последващ мониторинг. Децата участваха и в 
специален дискусионен панел, в който имаха възможността да зададат своите въпроси 
на Комисаря по правосъдие Дидие Рейндерс.

Надежда и домове за децата - България като организация, която има водеща позиция в 
процеса на деинституционализация, ще продължи да развива и подобрява програмата 
за детско участие и да защитава правата на всички деца.

Аз искам да участвам в проекта, за да упражнявам своето право на глас, както и да 
мотивирам другите да правят същото.  Детското/младежкото мнение трябва да бъде 
зачитано за касаещи нас теми, а не отхвърляно (Калоян, 17 г.).

Искам да участвам в проекта, защото това е възможност да науча повече за правата 
на децата и младежите и как всъщност те могат да бъдат отстоявани. Това би било 
и шанс да помогна на някой при нужда или да запозная друг по-обстойно с темата, 
което може да послужи като мотивация за самия него и да го накара да взема участие 
в подобни проекти (Ния, 18 г.).

Участвам, защото човек винаги има какво да научи от децата, а в повечето случаи ги 
подценяваме (Самуил, 23 г.).

Аз участвам, защото си мислех, че това е нещо интересно, както и стана, и нещо, от 
което ще науча нови неща за правото на глас и участие (Михаил, 14 г.)

РАЗКАЗВАТ ДЕЦАТА И МЛАДЕЖИТЕ
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На мен участието в проекта ми дава усещане за:
- Право на собствено пространство.
- Право на индивидуален подход в обучението и интересите
- Закрила от връстници
- Право на свободен израз над мисли и чувства (Рая, 13 г.).

Искам да участвам в проекта, защото тази проект ме мотивира за нещо по- добро. В 
същото време така помагаме на деца в нужда и самите ние се запознаваме с нови хора 
и намираме нови запознанства (Гергана, 12 г.).

Аз искам да участвам в проекта, защото това е възможност да науча повече за правата на 
децата и как да ги прилагам. Този проект ми дава шанс да работя с много мотивирани 
хора и аз също да се развивам покрай тях (Лидия, 17 г.).

За мен участието в проекта е ценно заради възможността, която ми се предоставя 
да бъда активен участник, а не само наблюдател, заради опита, който бих могла да 
натрупам и който би ми се оказал от полза в по - нататъшното ми личностно развитие 
и защото ще мога да се чувствам част от общност, отстояваща ценна кауза, защото това 
е едно от най-важните неща (Елена, 17 г.).

Мотивацията, поради която продължавам да участвам в програмата на Надежда и 
домове за децата – клон България е, че мога да изказвам своето лично мнение на 100% 
свободно, забавно е по време на сесиите, по които работим с моите колеги и правим 
България и света едно по-добро място и това, че съм сигурен, че ще ми помогне в 
живота някой ден. (Михаил, 12 г).

Чрез програмата се запознах с много деца, които живеят в различна среда от моята, 
но имат нужда от същите неща - семейство, обич и грижи, разбиране и подкрепа. За 
съжаление не всеки ги получава. Фактът че мога да помогна това да се промени ме 
мотивира да бъда част от програмата. (Кристина, 17 г.).

Още щом ме поканиха да меся хляб, бях сигурен, че ще е много забавно. Така и стана. 
Докато всички добавяхме продуктите за сместа говорихме за важни теми, разказвахме 
и съчинявахме истории и случки, пяхме заедно и се смяхме. Накрая се получи най-
вкусния хляб, който някога съм опитвал, благодарение на най-важните съставки – 
приятелство и подкрепа. (момче от приемно семейство).

Когато ме поканихте да участвам в сесията на програмата за Детско участие, знаех, че 
ще бъде интересно и забавно. Когато работех по визията за книгата на програмата се 
чувствах добре, защото знаех, че ще помогна на много други деца да живеят добре. 
Беше ми много приятно да общувам и с другите деца от групата. (момче от приемно 
семейство).

Когато ни поканиха в хлебната къща в София ми се стори много интересно. Имаше 
две жени, облечени в престилки. Имаше брашно, което беше по цялата маса. Пяхме 
песни заедно и си говорихме за много неща. Рисувахме върху брашното и споделяхме 
нашите чувства. Изразявахме с думи рисунката си – обич, подкрепа, взаимопомощ. 
Поставихме хляба в тавички, занесохме го у дома, за да го изпечен и опитаме – бе най-
вкусния, защото бе омесен с много любов. (момиче от приемно семейство).
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Пътят към промяната и отстояването на правата никак не са лесни, но именно 
затова е този проект и тази програма за детксо участие. Те имат за цел да покажат, че 
заедно, с общи усилия и труд можем да се противопоставим на „вече написаното“ и 
да променим съдбата и живота на деца и младежи в нужда. Трябва да защитаваме и 
отстояваме техните права, защото всяко дете е „парченце“ от света, „парченце“, което 
ще промени бъдещето и което заслужава да бъде чуто и щастливо! (Ния, 18 г.).
Целта на този проект и детската програма е да покаже значимостта на правото на глас 
и колко важна е подкрепата. С общи усилия, ние, младите сме се събрали, за да дадем 
глас на всички деца в риск и да променим тяхната съдба. Независимо откъде идва 
всяко дете, то има правото на глас и избор (Лидия, 17 г.).
Това може да е трудно постижимо, но ние го правим, за да може всяко едно дете да 
има семейство и да му се дава любов. За децата ние ще сме винаги тук, но един ден 
тези деца ще трябва да разберат това също, да пазят най-скъпото си - децата. Може 
сега да си мислите, че не е възможно, но е. Вие всички го правите всеки ден в своите 
семейства, сега ви моля, да ни помогнете като спасим всяко едно дете в нашата страна 
и по света (Боян, 13 г.).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
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Българският клон на „Надежда и домове за децата“  e създаден през Ноември 2011 г.

Екипът ни фокусира своята работа в подкрепа на децата от възрастовата група 0 – 3 
години и техните семейства, защото изоставянето на бебета води след себе си травми, 
които остават за цял живот и пречат на тези деца да израснат като пълноценни 
възрастни хора.

Нашият стремеж е да подкрепим българското правителство в провеждането на по-
активна политика по превенция на изоставянията и недопускане настаняването на 
деца от 0 до 3 години в специализирани институции в България. Според нас, за да имат 
семейните политики устойчив характер, е необходим системен подход. В основата на 
нашата работа стои разбирането, че всяко дете трябва да има свой дом и семейство, в 
което да се чувства обичано и защитено.

За нас почтеността на намеренията и прозрачността във всяко действие, което 
предприемаме са от изключителна важност за успех. Ето защо ние винаги сме открити 
в работата си, както с децата и техните семейства, така и с различните държавни и 
правителствени структури.

Работата на „Надежда и домове за децата – клон България“ е свързана с промяната 
на нагласи и политики, а където има промяна, има и съпротива. Множество пречки 
изникват по пътя към успеха, но по същия начин, по който една войска тръгва на 
битка, вярвайки, че ще победи, така и ние имаме куража, че ще успеем да дадем шанс 
на всяко дете в България да живее в любяща семейна среда. Ние сме креативни и не се 
страхуваме да опитваме отново и отново и отново.

Ние променяме детски животи всеки ден, затова работим с изключителна прецизност 
и се отнасяме достойно, както към децата, така и към техните родители и всички 
други замесени страни.

Организацията ни има богат опит в работата с деца, техните семейства и общности, 
централните и местни власти за създаване, подобряване и разпространяване на 
устойчиви модели на семейна и близка до семейната грижа. Нашите модели на 
работа Активна Семейна Подкрепа и Областен Координационен Механизъм по 
Деинституционализация (ОКМД) са признати от УНИЦЕФ и Световната здравна 
организация като добри практики в тази област.

„Надежда и домове за децата“ – нашите ценности

НИЕ ЦЕЛИМ пълното премахване на институционална грижа за деца по света

НАШАТА ВИЗИЯ е свят, в който нито едно дете не страда от вредите на 
институционалната грижа

НАШАТА МИСИЯ е да бъдем катализатор на глобалното премахване на 
институционалната грижа за деца

Работата ни се основава на три фундаментални ценности:
 ● Кураж да променяме и да не се отказваме от мисията си при никакви 
обстоятелства
 ● Почтеност в отстояването на най-добрия интерес на децата
 ● Професионализъм в отношението ни към децата и техните семейства

Проектна работа 
През януари 2012 г. стартирахме проекта „Стратегическа деинституционализация и 
реформа на грижите за деца от 0-3 години в България” в подкрепа на проект „Посока: 
семейство”, изпълняван от Министерството на здравеопазването в партньорство 
с ДАЗД и АСП и финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките 
ресурси”, чрез надграждащи и допълващи дейности. В рамките на проекта бяха 
закрити 8 ДМСГД в пилотните области София, Перник, Монтана, Пазарджик, 
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Пловдив, Габрово, Търговище и Русе. Проектът се реализира на базата на Меморандум 
за сътрудничество между „Надежда и домове за децата” – клон България и МЗ, АСП 
и ДАЗД. Целите и дейностите на проекта са свързани с практическото прилагане на 
модела, разработен от нашата организация за АКТИВНА подкрепа на семействата.

През 2014 година нашата организация започна изпълнението на проект „Стратегическа 
деинституционализация за премахване на институционалната грижа за деца под 3 
годишна възраст в България“ с тенденция за разширяване дейността на останалите 
територии на страната. Моделът на работа „ОКМД“ бе приложен и в още 13 области 
на страната (Плевен, Разград, Силистра, Бургас, Видин, Враца, Велико Търново, 
Кърджали, Стара Загора, Сливен, Хасково, Ямбол и София – област).

През 2019 стартирахме проект „Приключване елиминирането на институциите за деца 
под 3 г възраст в България: водещ проект за стимулиране регионалната и глобалната 
реформа“. Проектът ще премахне институционалната грижа за деца на възраст под 
3 години в България; критичен момент за националната. реформа на грижите за 
всички деца. Използвайки нашия доказан модел, в тази „последна фаза“ проектът ще 
работи стратегически в 12 области, за да подкрепи закриването на 9 от останалите 
12 институции за деца под 3 години (3 ще бъдат затворени от други участници). 
Проектът ще продължи да изгражда капацитета на всички заинтересовани страни и 
да укрепва областните координационни механизми по ДИ (ОКМД), като гарантира, 
че децата и семействата се подпомагат и не могат да се разделят и че децата без 
родителски грижи се отглеждат в реформирана и устойчива система от семейно-
базирани алтернативни грижи. Проектът ще задвижи обмена на най-добри практики 
и ще повиши качеството на съществуващите и новите алтернативни услуги. България 
ще стане първата държава в Европа, завършила най-критичната част от реформата 
на грижите. Показвайки, че премахването на институциите е постижимо, това ще 
стимулира регионалните промени и ще засили глобалния призив за премахване на 
институционалната грижа за деца. Проектът ще работи целенасочено в 12 области на 
България: Велико Търново, Хасково, Плевен, София (град), Кърджали, Силвен, Бургас 
и Стара Загора, за да се гарантира закриването на 9 от останалите 12 институции 
за деца под 3 години, и Видин, Враца, Слистра, Ямбол и София (област), където 
институциите вече са затворени, но се изисква текуща профилактична работа.

Нашите резултати в пряката ни работа с деца и семейства:
  23 координатори
  24 области в България, в които работим 
  21 Областни координационни механизми(ОКМД), сфромирани в страната
  Чрез ОКМД в страната и проведените 160 сесии с тях непрестанно 
подкрепяме разрешаването на конкретни казуси и влияем директно и положително 
върху качеството на живот на децата
  2648 обучени членове на ОКМД, ОЗД и доставчици на услуги в страната
  1032 участници в заседанията на ОКМД
  Близо 1984 успешни и проследени превенции
  472 подкрепени приемни семейства
  197 успешни и проследени реинтеграции
  25 закрити институции за бебета с помощта на организацията 
  Подписан Меморандум с ДАЗД за съвместна работа
  18 подписани Меморандуми за разбирателство с Областни и Общински 
Администрации
  130 ОЗД, с които работим 
  340 консултирани от нас специалисти
  97 обучени специалисти от екипите на новите ЦНСТ в Плевен, Видин, 
Асеновград и Велинград, Габрово и ЦСРИ - Видин
  75 ОЗД в страната, обучени  и ръководени, с които работим пряко по теми 
като деинституционализация, алтернативна грижа и активна семейна подкрепа 
  101 обучени специалисти от ЦНСТДМУ по програма ИМПАКТ за 
преодоляване на предизвикателно поведениие
  Развита и работеща Програма за детско участие
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.............................................................................................................................................................

Член 2 Конвенцията важи за всеки, независимо от расата, религията  и способностите 
му; без значение от това, което мисли и казва, или от вида семейство, от който идва. 
Член 3 Всички организации, свързани с децата, трябва да работят за това, което е 
най-добро за всяко дете.
.............................................................................................................................................................

Член 5 Държавите трябва да уважават правата и отговорностите на семействата да 
насвачват и ръководят децата си така, че докато растат, да се научат да използват 
правата си правилно. 
.............................................................................................................................................................

Член 9 Децата не трябва да бъдат разделяни от родителите си освен ако това не е 
за тяхно добро – например, ако родителят се отнася зле или пренебрегва детето. 
Децата, чийто родители са разделени, имат право да останат във връзка и с двамата 
родители, освен ако това няма да им навреди. 
.............................................................................................................................................................

Член 12 Децата имат право да дават своето мнение, когато възрастните взимат 
решения, които ги засягат. Също така те имат право тяхното мнение да бъде 
зачитано. 
.............................................................................................................................................................

Член 16 Децата имат право на лично пространство. Законът трябва да ги защитава 
от атаки срещу техния начин на живот, доброто им име, семейството и дома им. 
.............................................................................................................................................................

Член 19 Държавата трябва да следи дали за децата се полагат подходяща грижа и 
да ги защитава от насилие, малтретиране, експлоатация, изоставяне или небрежно 
отношение от страна на родителите им или всеки друг, който се грижи за тях.
.............................................................................................................................................................

КОНВЕНЦИЯ НА ООН ЗА ПРАВАТА НА ДЕТЕТО
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