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та криза с бежанците и мигрантите2, кръгла
маса с участието на девет европейски държави3, консултация с участници на ниво Европейски съюз (ЕС)4 и не на последно място –
индивидуални или групови дискусии с над
50 непридружените и разделени от семействата, живеещи в Европа.

Special thanks go to all
involved, and especially
to all children, for their
В резултат на консултациите бяха изведени
valuable
contributions.
конкретни препоръки
относно път за бъдещо развитие, описан в настоящия документ,
като целта е да се създаде ефикасен, стегнат и хармонизиран процес, с който се гарантират закрилата и достъпът на децата
до процедури и решения с оглед най-добрите им интереси.
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Основни
съображения

Определяне на приоритети

Основните компоненти и предложения, набелязани по време на различните консултации, са
изложени по-долу и са групирани според областите, за които се смята, че са най-жизненоважни.
Има обаче няколко основни съображения, които засягат всички сфери, в които има нужда от
подобрение:

Предвид ограничените ресурси преди всичко
държавните и недържавните участници следва
да определят приоритети на работа в някои основни области.
По-долу са предложени приоритетните области
за първоначална реформа предвид фундаменталния им характер и факта, че имат непосредствено и значимо въздействие върху благосъстоянието на децата.

Колко е важно доверието
Децата са уплашени и самотни, като същевременно често са под огромен натиск от страна на
трафиканти и/или семействата си, които се намират в страната им на произход. Затова практикуващите специалисти и непридружените и
разделени деца подчертаха значението на доверието с цел ефективно реагиране и закрила.
Всяка програма за реагиране – от установяването на самоличността, регистрацията, предотвратяването на неконтролируемо по-нататъшно придвижване и издирването на семейството
до изпълнението на трайно решение – до голяма степен зависи от наличието или способността за изграждане на отношения на доверие с
детето.

1.

Адекватна процедура за определяне на самоличността и регистрация в обща европейска
система, както и цялостни процедури за оценка
на възрастта.

2.

Предоставяне на подходяща за възприемане
от децата информация относно процедурите,
наличните услуги, служители и техните роли и
задължения, задължения на децата и различни
възможности пред тях.

3.

Установяване на бързи и ефективни системи за
попечителство, включително ангажирането на
ефективни културни медиатори.

Носители на промяната
В този смисъл бяха определени три групи носители на промяната като възможни двигатели на
промени и подобрения:

4.

Укрепване на достъпа до съобразена с възрастта и сигурна грижа, включително предоставянето на основни услуги като образование,
здравеопазване и психологическа помощ и разработване на стандартни оперативни процедури (СОП) с участието на всички заинтересовани
страни (национални, международни, правителствени, неправителствени и обществени) с цел
въвеждане на ефективна и ефикасна национална и в идеалния случай – транснационална процедура, обхващаща всичко – от установяване на самоличността до предоставяне на
решения.

1.

Попечителите, защото често те имат най-подходящата позиция в системата, така че да гарантират най-добрите интереси на детето. Освен
това те трябва да бъдат неизменните лица за
контакт за децата.

2.

Културните медиатори, тъй като те могат да
изграждат културните мостове, необходими за
създаването на доверие у децата, както и да
мобилизират общностите от бежанци и мигранти, така че да подпомогнат самата закрила.

5.

Въвличането на членовете на общността ще
съдейства за преодоляване на предизвикателствата по начин, който предоставя по-добра закрила на децата по един по-ефективен начин.

3.

Самите деца и младежи, тъй като те имат
най-голямо желание да подобрят ситуацията, в
която се намират, и разполагат със знания и задълбочена информация, с които да допринесат.
Отдавна е известно, че децата и младежите могат и искат да участват на практика във въпроси, които ги засягат, и че гледните им точки често водят до значими и положителни промени в
политиката.
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Области, в които
има нужда
от подобрение
По-долу са описани всички области, за които има
предложения за подобрение, включващи подробно
описание на проблема, визия и предложение за
развитие в бъдеще.
Схемата по-долу описва предложената обща процедура относно непридружените и разделени деца,
свързваща в една съгласувана система различните
области, в които има нужда от подобрение.

ПРОЦЕДУРИ ЗА НЕПРИДРУЖЕНИ И РАЗДЕЛЕНИ ДЕЦА
Установяване на самоличността (с помощта на културни медиатори)
и регистрация от полицията
Отговорност:
ОРГАН ПО ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО

Отговорност:
ОРГАН ПО МЕЖДУНАРОДНА
ЗАКРИЛА

Незабавно предоставяне
на адекватен прием
Предварителна оценка на възрастта (само при съмнения за
възрастта и прилагай принципа
на съмнение в полза на детето)

Отговорност за контрол:
ОТ НЕЗАВИСИМ ОРГАН
ЗА КОНТРОЛ

Незабавно назначаване
на настойник/попечител
стартира

Мултидисциплинарна
Оценка на най-добрия интерес
Цялостна оценка на възрастта
(при съмнение за възрастта)
При желание за
кандидатстване
за международна
закрила

Издирване на семейството

Предоставяне на подходяща
грижа и целеви услуги

Молба за убежище

Ако не е подадена
молба за международна закрила

Определяне на най-добрия
интерес
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Събиране на
семейството в
държава от ЕС

Прехвърляне в
рамките на ЕС

Събиране на
семейството в
първа държава на
убежище

Съгласно
Регламента
Дъблин се изисква
молба за международна закрила,
но не провеждане
на непълен процес

Предварително
прехвърляне
след оценка
на най-добрия
интерес

Определянето
на най-добрия
интерстрябва
да включва оценка
на нуждите
от закрила

Оценка на молбата
за международна закрила

Решение относно молбата
за международна закрила

Презаселване в
държава извън ЕС

Интеграция в приемащата държава,

включително на
непридружените
и разделени деца,
които не се
нуждаят от международна закрила,
но не подлежат на
връщане

7

Връщане в
държавата
на произход

1.
Определяне на
самоличността,
регистриране
и оценка на
възрастта

Подробно описание на проблема:

европейски държави води до вземането на несъгласувани решения относно възрастта на лицата и смущения при предоставянето на грижа
и закрила за непридружените и разделени деца,
най-вече в случаи на прехвърляне съгласно
Регламента Дъблин. Отговорът на нуждите от
закрила на непридружените и разделени деца
в европейски контекст трябва да бъде както
национален, така и регионален приоритет, подкрепен от хармонизирани процедури за оценка
на възрастта, включително систематично прилагане/разбиране на принципа на съмнение в
полза на детето. При редица обстоятелства,
при които властите извършват оценка на възрастта, вниманието им е насочено само върху медицинските показатели, като оставят настрана социалните и културните аспекти, което
често води до неточна оценка. В много малко
държави има разпоредби за формално оспорване на съмнителни резултати от оценката на
възрастта пред независим орган. Тази процедурна защитна мярка е фундаментална, тъй като
оценката на възрастта не само дава достъп на
децата до националните системи за закрила,
в това число и специализирани услуги, но е от
значение и в други сфери, като например криминалната отговорност.

Всички процедури трябва да започват с регистрацията и установяване на самоличността
на непридружените и разделени деца, както
и с оценка на възрастта, когато тя е под съмнение. Никоя система не може да предостави
адекватна закрила на едно дете без регистрация и установяване на самоличността. В много
държави обаче извършената регистрация често
е непълна или неточна. Децата или не се регистрират изобщо или не се регистрират като
непридружени или отделени от семействата си
(тъй като се регистрират заедно с други лица),
или се регистрират като непридружени, независимо че пътуват с роднини, което на свой ред
може да доведе до разделяне на семейството.
Съществува и риск от грешното им регистриране и автоматичното им регистриране като възрастни или това, че децата умишлено се регистрират като възрастни поради натиск или съвет
от каналджиите.

„Нямам точна информация
за положението си. Имам
информация от интернет
и връзка с приятелите си.“
Саид Мокрани*,
момче на 16 г., Алжир

„Децата често не се
регистрират заради
нехуманното отношение. […]
Предоставянето на помощ и
настаняването биха окуражили
децата да се регистрират.“
Фаизал Шанауаз*,
момче на 16 г., Афганистан

Механизмите за установяване на самоличност
та често не са систематични и вместо това процесът се извършва на база ad-hoc определяне
на самоличността и насочване. Капацитетът на
съществуващите структури за установяване на
самоличността е нисък и не е изграден въз основа на връзки с общностите от бежанци/мигранти. Освен това непридружените деца често
не желаят самоличността им да бъде установена, в много случаи поради влиянието на каналджии и/или инструкции от семействата им,
общността или дори натиск от връстници.
По време на консултациите голям брой непридружени и разделени деца признаха, че децата
често се опитват да избегнат регистрацията и
установяването на самоличността. Основните
причини са страхът им от полицията и от задържане, както и предотвратяване на по-нататъшното им придвижване.
На последно място, при процеса по установяване на самоличността оценката на възрастта
често не се извършва съгласно съответните
указания5. Разликите в процедурите по оценка
на възрастта, които се прилагат в различните
8

Визия/цел:
Всички деца, включително непридружените и
отделените от семействата си момчета и момичета, които пристигат в Европа, да се идентифицират, регистрират надлежно и да се насочват към националните системи за закрила
на детето. Децата да не бъдат лишавани от
правата си поради грешно определяне на възрастта. Всички европейски държави да въведат хармонизирани вътрешни нормативни указания относно методите за цялостна оценка
на възрастта и да прилагат нормативно право
на обжалване във връзка с решения относно
оценката на възрастта.
9

Пътища за развитие
и ключови етапи:
4.

Установяване на самоличността

Ангажиране на екипите за връзка: Наред с граничните власти, от самото начало и още на етап
пристигане трябва да бъдат ангажирани екипите
за връзка и скрининг, съставени от културни медиатори и специалисти по закрила, така че самоличността на непридружените и разделени деца
да се установява възможно най-скоро. За целта
те могат да бъдат разпределени по конкретни или
подходящи процедури, свързани с непридружени
и разделени деца. Тези екипи за връзка могат да
се ръководят от НПО и да се контролират от държавни органи. Постоянната връзка с установилите се групи население, например посредством
културни медиатори6, също трябва да бъде част
от процеса по установяване на самоличността.

1.

Предварителна подготовка на процедурите,
свързани с непридружените и разделени деца:
Приоритет следва да се отдава на установяването на самоличността и регистрацията, както и на
подобряването на оценката с оглед най-добрия
интерес на детето. Те трябва да се извършват
възможно най-скоро след идентифицирането на
детето.

2.

Обучение на граничните власти: Огромна част
от участвалите в консултациите непридружени
и разделени деца подчертават страха си от полицията и съществуващото полицейско насилие
като основна причина за опитите си да избягват
установяване на самоличността и регистрация.
Затова всички гранични власти или съответно полицията трябва да бъдат обучени как да работят
с непридружени и разделени деца и да установяват самоличността им. При тази първа среща
следва да присъства и специалист/организация
за закрила на детето.

5.

Културни медиатори: Тези специалисти имат много важна роля, тъй като изграждат диалог и доверие с децата и смекчават влиянието на трафикантите, които карат децата да напускат. Ако са
подходящо обучени и се контролират, значението
на културните медиатори е доказано многократно. Въпреки това има нужда от строг контрол от
страна на специално определена за целта НПО
или държавен орган с цел бързото установяване и отстраняване на лошите практики. Наред
с това представителите на държавните органи,
които участваха в кръглата маса, посочиха, че
добрите практики от съществуващите програми
за културна медиация трябва да бъдат документирани и да се проведат тестове с инициативата
в определени държави чрез пилотни проекти.

„Децата биха се регистрирали,
ако към тях се отнасяха
по-добре, докато са на път.“
Амина Сафи*,
момиче на 16 г., Афганистан

3.

„В полицията трябва да има преводач във всеки момент, както
и културен медиатор или друг
служител, който може да помогне
при тази процедура.“
Фарук Хашми*,
момче на 17 г., Афганистан

Инвестиране в изграждането на доверие: По
време на консултациите непридружените и разделени деца подчертаха страха си, самотата и
липсата на доверие към други хора, особено в
среда, която е много чужда в сравнение с мястото, от което идват. Повторното изграждане на
това доверие е от съществено значение за всяка
програма. Екипи за връзка, културни медиатори,
незабавното назначаване на настойници/попечители и предоставянето на информация относно
процедурите в подходящ за възприемане от децата вид са сред мерките за спечелване на доверието на децата, които самите те и работещите в
областта специалисти споменаха..
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8.

Регистрация

Предоставяне на подходяща за възприемане
от децата и навременна информация относно
всички процедури: Интервюираните деца подчертаха нуждата от подходяща информация
относно процедурите, различните варианти
и наличните услуги, които могат да ползват.
Повечето непридружени и разделени деца,
участвали в консултациите, подчертават, че
повече деца биха се регистрирали, ако са информирани и съветвани относно различните
варианти, с които разполагат.

6.

Индивидуална регистрация: Всички непридружените и разделени деца трябва да
се регистрират поотделно, което може да
включва записването на биометрични данни в централна европейска база данни, като
се има предвид, че биометричните данни
се развиват с възрастта. При дискусиите по
време на кръглата маса представителите на
държавите изразиха съгласие, че е необходима база данни, но че настоящата система
EURODAC не е подходящо решение за това.
EURODAC се занимава преди всичко с процедурите за убежище и затова не е с акцент
върху закрилата на децата, какъвто би бил
задължителен за една централна база данни. Например отделените от семействата си
деца трябва да бъдат свързани с роднините си, които пътуват с тях, а с подобрената
оценка на най-добрия интерес (вж. по-долу)
ще се оценява дали е в интерес на детето да
остане с членовете на семейството или трябва да бъде намерена алтернативна форма
на грижа. Като цяло регистрационната система и в частност базата данни трябва да отчитат тези проблеми, свързани със закрилата.

Оценка на възрастта

9.

Хармонизиране на оценката на възрастта в
цяла Европа: Въз основа на съществуващите
указания трябва да бъдат разработени стандарти за процедурата по оценяване на възрастта, които след това да намерят израз в национални правни рамки. Препоръките са тези
указания да бъдат разработени на равнището на ЕС с по-широк фокус върху убежището,
тъй като оценката на възрастта не е проблем,
ограничен до процедурата по убежище, а далеч надхвърля това и засяга проблеми като
правото на образование, криминалната отговорност и други. Националните органи трябва
да гарантират, че съответните институции са
запознати и са наясно с най-добрите практики
относно оценката на възрастта, както и че преминават през периодични обучения. Представителите на държавите, участвали в кръглата
маса, се съгласиха, че е необходимо хармонизиране на практиката за оценка на възрастта във всички държави с цел осигуряване на
по-добра, по-навременна подкрепа и закрила
за непридружените и разделени деца.

7.

Отделна регистрационна пътека за непридружените и разделени деца: Трябва да
бъде създадена отделна, съобразена с децата регистрационна пътека на етап слизане от борда или влизане, така че непридружените и разделени деца да не чакат на
едно и също място с непознати възрастни
много дълго. Специалната пътека за регистрация следва да бъде в началото на
отделна щадяща за децата процедура. Тя
може да включва и спешно прехвърляне в
други райони на държавата, ако не е възможно да се отговори на нуждите в момента на слизането от борда/установяването на
самоличността. Например, що се отнася до
непосредственото определяне на попечител –
съобразен с възрастта прием и своевременен достъп до процедури.

10.

Оценка на възрастта на два етапа: Като общ
принцип трябва да се има предвид, че не всички деца трябва да преминават през оценка на
възрастта. Тази оценка е необходима само
при деца, при които има основателни съмнения относно възрастта им. Освен това, предвид трудностите при извършването на цялостна мултидисциплинарна оценка на възрастта
на етап установяване на самоличността, и
по-специално когато става дума за няколкостотин непридружени и разделени деца едновременно, оценката трябва да се разделя на
следните етапи:

„Мисля, че властите трябва
да говорят и да ни разясняват
правата ни и да ни насърчават да се регистрираме.“
Нур Хан*,
момче 16 г., Пакистан
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· As a first step, at the point of arrival where there
Първи етап:
в момента
на пристигане,
is 
reasonable
doubt regarding
a child’s
stated age в случай
чеeither
има looking
основателни
(due to
them
older thanсъмнения
18 or havingотносно
заявената
от
детето
възраст
registered themselves as older than 18),(поради
a prelimi-това, че
изглежда
по-възрастно
от
18
години
или че се
nary age assessment can be conducted immediе регистрирало с възраст над 18 г.), незабавately by a child protection actor through cultural
но може да се извърши предварителна оценmediators to ensure fast and effective placement
ка на възрастта от специалист по закрила на
in the appropriate first reception stream. The
децата посредством културна медиация, за да
assessment
should largely
on the statements
се гарантира
бързоbuild
и ефективно
настаняване
of, and
presented
by, the child, but прием.
в documentation
подходящия поток
на първоначален
also on
the impression
of the
Оценката
трябва
до cultural
голямаmediator/
степен да се осchild новава
protection
specialist.
на твърденията на детето и представе-

ните от него документи, но и на впечатленията

· As aна
second
step, when
there is doubt of the по закрикултурния
медиатор/специалиста
results
of
the
age
assessment
and/or its methoла на детето.
 Втори
етап:
при
съмнение относно
резултатиdology,
a holistic
and
multi-disciplinary
(medical,
от оценката
на възрастта
и/или използванаsocial,теcultural,
psychological)
age assessment
таbe
при
нея методология,
трябва
да се
should
conducted
as part of the
enhanced
BIAизвърши
цялостна
и мултидисциплинарна
(see graph
1 and section
below), including the (медицинска,
социална,
културна,
психологическа)
таviews of the child, in order to produce
a reasoned
кава
оценка,
като
част
от
подобрената
ОВИ
and documented decision. The multi-disciplinary
(вж. схема 1 и раздела по-долу), включително
age assessment can be done by the same team
възгледите на детето, с цел да се стигне до
that conducts the enhanced BIA to save resourобосновано и документирано решение. Мулces, as long as it is independent and separated
тидисциплинарната оценка на възрастта може
from the asylum procedure.

11

да се извърши от екипа, извършил подобрената ОВИ с цел спестяване на ресурси, стига той
да е независим и да не се занимава с процедурата по убежище.

The child should never bear the financial costs of
any assessment of his or her age.

11.

Детето никога не бива да понася финансовите
разходи за която и да било оценка на възрастта
му.

12

Establish an effective legal remedy enabling
individual children to challenge the age assessУстановяване на ефективни правни средства за
ment decision. This remedy could fall into the
защита, които дават на отделните деца право да
competency of the child protection review body
оспорват решенията относно оценката на тях(see
chapter
on best
interests)
with the
ombudsната
възраст.
Тези
средства
може
да попадат в
person
for
children,
the
national
human
rights
компетенцията на органа за контрол на закрилаinstitutions
(NHRI),
or the
respective
court dealingинтерес
та на детето
(вж.
раздела
за май-добрия
with
and
welfare affairs.
The
child should за деца,
наyouth
детето
по-долу)
заедно
с омбудсмана
have
access
to
legal
assistance
and
националните институции по counselling
правата на човека
to или
understand
their right
a legal remedy.
съответния
съд,to занимаващ
се с въпросите

на младежта и благосъстоянието. Детето трябва
да има достъп до правна помощ и консултации,
за да може да разбере правото си на правна защита.

12
12

UNHCR / Achilleas Zavallis / Greece / September 2015

12.

22.
Guardianship
and
Попечителство
Legal
Representation
и правно
представителство7
7

Problem
statement:
Подробно
описание на проблема:

or experiencing frequent changes between

трябва
установяват взаимоотношение на
differentда
guardians.
доверие и се налага да вземат изключително
важни
решения от името на и, предполага се,
While structures for guardianship are in place
в най-добрия интерес на поверените им деца.
throughout Europe, the limited investment in
При консултациите с непридружени и разделеtraining and effective support of the structures
ни деца мнозина от децата се оплакаха, че изundermines their efficiency. A cost efficiency
общо
нямат попечител или има чести смени с
analysis based
on evidence from Scotland and
различни
попечители.

If appropriately prepared, equipped, and supАко са подготвени, разполагат с необходимия
ported,
guardians can playиa получават
key role in overcoинструментариум
адекватна подmingкрепа,
a number
of
the
current
challenges
that съществена
попечителите могат
да имат
UASCроля
face при
in Europe.
A guardian that
built от текущипреодоляването
на has
редица
a trusting
relationship
and
functions
as
the
те предизвикателства, пред които са изправени
agentнепридружените
and voice of the child
can ensure that
и разделени
деца в Европа.
the best
interests ofизградил
the child are
considered
Попечител,
взаимоотношение
на доверие
и
действащ
като
представител
и
глас
на
at every stage in the process, while mitigating
детето, of
може
да гарантира,
the influence
smugglers,
traffickers,че
orна
cri-всеки етап от
процеса
е
взет
предвид
най-добрия
minal organisations. This relationship will also интерес на
детето,
същевременно
ограничено влияencourage
theкато
child’s
cooperation andе particiнието
на каналджиите,
pation,
for example
in tracing hisтрафикантите
or her family. или престъпните
организации.
Това
взаимоотношение
UASC, who have had regular contact with
a
също
така
ще
окуражи
детето
да
сътрудничи и
committed guardian, highlighted the benefit in
участва, например в издирването на семействоmany areas of their life, from access to services
то си. Непридружените и разделени деца, които
and an appropriate care arrangement, to the
са били в постоянна връзка с ангажиран попеasylum procedure and the possibility to raise
чител, подчертават ползата в редица области
issues
concerns.
наand
живота
– от достъпа до услуги и адекватни

the Netherlands demonstrated that qualified

Независимо,
във всички
държави
в Евроsupport from aче
guardian
improved
the quality
паof decision
има създадени
структури
за
попечителmaking processes leading to not
ство, ограниченото инвестиране в обучение и
only more positive outcomes in the best inteефективна подкрепа на структурите подкопава
rests of the child but also a positive cost-beneефективната им работа. Анализ на рентабилfit outcome.
ността
въз основа на практиката в Шотландия
и Нидерландия показва, че квалифицираната
подкрепа от попечител е подобрила качеството
на процеса по вземане на решения в посока не
само постигане на положителни резултати във
най-добрия интерес на детето, но и до положително съотношение разходи-ползи8.
8

“The first time I went to
the ministry I was on my
own. It would have been
better if I was accompa„Първият
път отидох
доa
nied because
it was
министерството сам. По-добре
new situation for me.”
би било някой да ме придружи
Tarek
Gashi*,
до
министерството,
защото
14, Albanian
заMale,
мен това
беше нещо ново.“

условия на грижа до процедура за убежище и

However,
guardianship
for UASC
have
възможността
заservices
повдигане
на въпроси
и израthus зяване
far not been
considered
in
a
systemic
на притеснения.
approach to child protection, which also results
Въпреки това, до момента услугите по настойin a lack of a harmonized approach to guardiничество и попечителство за непридружените и
anship across countries in Europe with diffeразделени деца не са разписани в систематиrent understanding
of their
roles на
andдецата,
responsi-което също
чен подход за
закрила
bilities.
Often,
guardians
playна
a dual
role: that
така
води
до липса
хармонизиран
подход в
of a guardian
and
that
of
the
legal
representatiсистемата за попечителство във всички държаve, which
lead to където
a lack of има
clarityразлично
regarding разбиране
ви вcan
Европа,
responsibilities
role. Furthermore,
за ролятаinиeach
отговорностите
им.inЧесто попечиthe current
guardianship
systems
are
телитеcontext,
имат двойна
задача
– тази
на попечител
тази на правен
което може да
oftenиoverloaded
and costпредставител,
heavy, and guardiдоведе take
до липса
на to
яснота
относно отговорans generally
a long time
be appointed,
ностите consequences
на съответните
лица.
Освен
това при
with negative
for the
UASC.
In
настоящите
обстоятелства
системите
some countries, practitioners have flagged that на попечителство
често
guardians
represent
up toса
75 претоварени
UASC, and risingи генерират
големи
разходи,
а като
цялоissues
определянето на
arrival
numbers
pose serious
capacity
попечители
отнема
много
време,
което има
for guardianship systems.

Терек Гаши*,
Vision/Objective:
момче
на 14 г., Албания

Every UASC in Europe is provided with both
effective legal representation and a qualified
independent guardian immediately after identiВсяко
непридружено
разделенено
дете, което
fication,
both of whom и
actively
seek to achieve
е the
в Европа
да
получава
както
ефективно
best interests of the individual child and правно
представителство, така и квалифициран незаwho are trained to communicate with children
висим настойник/попечител незабавно след усin an appropriate manner and respond to the
тановяване на самоличността, като и двамата
child’s protection and legal needs.

Визия/цел:

специалисти активно се стремят да постигнат
най-добрия интерес на детето, и са обучени да
общуват по подходящ начин с деца и да реагират на нуждите им от закрила и правна защита.

отрицателни последици за непридружените и
разделени деца. В някои държави работещите
Throughout the region, guardians are overпо случаи специалисти сигнализират, че попеstretched, may not be thoroughly screened,
чителите представляват до 75 непридружени и
and receive little training in how to address the
разделени деца и увеличаващият се брой присneeds
of the children
are supporting.
Thisотносно катигащи
създаваthey
сериозни
проблеми
is frequently
coupled
with
a
lack
of
appropriaпацитета на системите за попечителство.
te guidance and institutional support on their
В целия регион попечителите са претоварени,
role and responsibilities, which is particularly
не може да се извършва обстойното им проworrying, considering that guardians have
учване и те не получават достатъчно обучеto establish a trusting relationship and are
ние относно необходимия подход към нуждите
required to take key decisions on behalf, and
на децата, които подкрепят. Това често идва в
supposedly
in the best
interests,
the child- указания и
комбинация
с липса
на ofадекватни
ren toинституционална
whom they have been
assigned.относно
In the
подкрепа
ролята и
consultations
with
UASC,
many
of
the
children
отговорностите им. Последното буди особено
complained
about notпредвид
having a guardian
at all
безпокойство
факта, че
попечителите
16

17
16
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Ways
Пътища за развитие
forward
and етапи:
и ключови
milestones:

coordinate with hundreds of guardians. guardians. This also provides for better control
as the institution should be monitored and
evaluated on a regular basis. The Dutch model
also includes a reimbursement scheme per
child, maximizing cost efficiency and flexibility
(if combined with a mixed volunteer/ professional model – see below) for the authorities.
Finally, the institution is accountable for proper
дава
възможност
по-добър
контрол,
guardianship,
andза
also
for the selection
of тъй като
институцията
трябва
да
се
наблюдава
и оценяappropriate care, the provision of protection,
ва периодично. Холандският модел включва и
and solutions, as these are the main tasks of a
схема за възнаграждения на база дете, с което
guardian.

1.

Насочване на усилия към укрепване на попечителството. Чрез укрепена, ефикасна и ефекFocus
effortsсистема
on strengthening
guardianship:
тивна
за попечителство
ще се пестят
A strengthened,
efficient
and
effective
guardiресурси, като същевременно ще се реагира на
anship
system
will saveвresources
while
also
други
области,
които има
пропуски
(като наguardianship
will save
resources while
пример system
отчитане
на най-добрия
интерес, пренаother
грижи,
предпазване
also доставяне
responding to
gap areas
(e.g. best от експлоатация,
насилие и злоупотреба,
както и вземане
interests
considerations,
care arrangements,
и
изпълнение
на
трайни
решения).
prevention of exploitation, abuse and violence, Усилията
трябва да бъдат
насочени of
най-вече
and identification
and achievement
compre- към укрепване
на попечителството
заради
му
hensive
solutions).
Efforts should focus
firstключовата
on
роля
при
предоставянето
на
защита
и
достигаstrengthening guardianship due to its key role
не до решения в най-добрия интерес на детеin achieving protection and solutions in the
то, и то своевременно, ефикасно и ефективно.
best interests of the child in a timely, efficient,
Вече има разработени конкретни предложения
and effective manner. Concrete suggestions for
за реформи с оглед големия поток9 от пристиreform have already been developed in view of
гащи, като при дискусиите по време на кръглата
the high
number
of arrivals
and during roundмаса
държавните
представители
се съгласиха
tableда
discussions
there
was
consensus by
state
разгледат допълнително
съществуващите
representatives
to further
existing
добри практики
и explore
изразиха
съгласие относно
goodразработването
practices as well as
develop
pilot
projects чрез коина пилотни проекти,
to ensure
systems
are stream-за попечителто даguardianship
се гарантира,
че системите
linedство
and effective.
са рационализирани и ефективни.

1

се постига максимална рентабилност и гъвкавост за властите (ако се съчетае с комбиниран
модел от доброволци и професионалисти – вж.
по-долу). Накрая, институцията носи отговорност за адекватното попечителство, както и за
избора на подходяща грижа, предоставянето на
закрила и решения – основните задачи на един
попечител.

“I have a guardian. He
helped me a lot and he
took me from the camp
to the safe house. He
explained
the procedu„Имам
попечител.
Той ми
помогна
много. which
Заведеyou
ме от
res through
лагера
дом.
Разясneedвtoсигурен
go, and
also
ни ми процедурите, през които
took care of me. He
трябваше да мина и се грижеше
me aми
phone
numзаgave
мен. Даде
телефон,
на
ber where
can
call orили
който
мога даIсе
обаждам
даmessage
изпращамhim
съобщения,
if I needако
имам
нужда от
Попечитеanything.
Myнещо.
guardian
лят ми е с мен постоянно и мога
is constantly with me
да разговарям с него, когато
and I can talk to him
искам.“
whenever
Атиф
Кан*, I want.”
момче
на 16 г., Пакистан
Atif Khan*,
Male, 16, Pakistani

9
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2.

Една независима институция за попечителство:
практика
в държави
One Добрата
independent
guardian
institution:като
GoodНидерландия
показва
предимствата
наNetherlands
наличието на една
practices
in countries
such as the
независима
институция
за
попечителство,
кояhave demonstrated the advantages of having
то се признава от закона и по закон ѝ се възлаone independent guardianship institution, reга да набира, обучава, определя и контролира
cognized and commissioned by law to recruit,
попечителите на непридружените и разделени
train, appoint, and monitor guardians for UASC.
деца. Предложената система доказано пести
The proposed
system has
provenиtoводи
be more
повече разходи
и време
до по-ефективcost на
and закрила
time effective
and
also
ensured
more
на непридружените и разделени
10 from the
effective
of UASC
right
децаprotection
от самото
начало.
Институцията трябва
start.даThe
institution
should be specialised
and тя може
бъде
специализирана
и независима;
independent,
can
be
an
NGO
or
a
public
instiда бъде НПО или публична институция, като
tution,
and should
be separate
fromот
theдоставчиците
service
трябва
да бъде
отделна
на
услуги
и грижи
с целany
избягване
and care
providers
to avoid
possible на евентуален
конфликт
наThe
интереси.
conflict
of interest.
institutionИнституцията
can deal with може да
занимава както
с бежанци/мигранти,
така и
both,се
refugee/migrant
and national
children or
с
деца,
граждани
на
съответната
държава,
или
not, depending on the context, and the capaciне,
в
зависимост
от
контекста
и
капацитета.
Наties. In addition to managing the guardians, the
ред сalso
управлението
на interlocutor
попечителите институinstitution
serves as a main
цията
служи
и
като
основен
посредник и център
and centre of expertise for the local authorities
за експертна информация за местните власти,
relieving them from the responsibility to
с което ги освобождава от отговорността да ко18
ординират стотици попечители. Това също така

3.

Попечителите трябва да се определят в момента на пристигане/установяване на самоличност
та,Guardians
незабавно
предварителни
условия
haveиto без
be appointed
at the point
of
(напр.
независимо
от
това
дали
детето
е
кандиarrival/ identification, without delay or pre-conдатствало или възнамерява да кандидатства за
dition (e.g. irrespective of whether the child has
убежище). Това е от фундаментално значение
applied for, or is intending to apply for, asylum).
не само за психологическото стабилизиране и
This is fundamental not only for psychological
изграждане на доверие, но и с оглед закрилата
and trust building but also for the
наstabilization
детето. Моделът
с една определена незавиconcrete
protection
of
the child. The model
сима институция за попечителство
предоставя
with
one
commissioned
independent
guardianнеобходимата гъвкавост
и ефикасно
управлеship
institution
the required
flexibility
ние,
тъй
като неprovides
се изискват
съдебни
решения
and
efficient
management,
или други административни процедури, преди
да бъде избран попечител. Своевременното

3

10

18

“When I am disconten-

as it does not require court decisions or any
other
administrativeна
procedure
before
a guarназначаване
попечител
може
също така да
dianнамали
is appointed.
appointment
can alsoскоро след
брояTimely
децата,
които изчезват
пристигането
сиchildren
от местата,
reduce
the number of
going където
missing са настанеfromни.
care soon after arrival.

4 4.
Комбиниран

„Когато съм недоволен,
ted, Iнай-вече
talk withс културния
the cultuговоря
ral mediator
about it.”
медиатор
за това.“
Саяуип
Зубаир*,
Saquip
Zubair*,
момче
16 Pakistani
г., Пакистан
Male,на16,

модел от професионалисти/до-

A mixed professional/ volunteer model ensures
броволци гарантира гъвкавост на реакциите
flexibility
in responding
large increase in спазване на
при голям
поток to
и aсъщевременно
arrivals
and
compliance
with
standardsзаat the
стандартите. Институцията
попечителство
same
Theотговорна
guardianship
would
биtime.
била
за institution
набирането
на достатъчbe responsible
for
recruiting
a
sufficient
base
на база от професионални попечители и за съзof professional
a попечители
даването guardians
на наборand
от developing
доброволци
roster
volunteer общности,
guardians from
different
отofразлични
така
че да се обезпечи
подходящо
съотношение
деца
communities
to ensure
an appropriate
ratio– ofпопечители.
По време
на кръглата
маса държавните
спеchildren
to guardians.
State practitioners
duциалисти
изразиха
съгласие,
че
е
много
важно
ring the roundtable concurred that a cap in the
да има
ограничение
наisброя
на непридружениnumber
of UASC
per guardian
essential
for
те
и
разделени
деца
на
един
попечител
с цел
effective guardianship. In times of hightened
ефективно
попечителство.
При
сериозни
поarrivals, the volunteer roster helps to quickly
тоци
готовият
набор
от
доброволци
помага
за
expand the number of guardians while mixing
бързото увеличаване на броя попечители, като
the two sets of experiences (Germany is a good
същевременно се комбинират двата вида опит
example) and fostering skills and experience
(Германия е добър пример) и се насърчава обtransfer between groups. The guardianship
мен на умения и опит между групите. Инстиinstitutions
would
be responsible forбиха
the comтуциите
за попечителство
отговаряли за
petency
based
recruitment
and
vetting
process
подбора на кадри въз основа на
компетенциите
as well
as for establishing
clear accountability
и процеса
на проучване,
както и за установяваlinesнето
between
the
guardian
the institution.
на ясни линии and
на отчетност
между попеWhenever
are appointed
guardiчителяvolunteers
и институцията.
Приasназначаването
на
ans, доброволци
the same standards
apply to them
as да важат
като must
попечители
следва
to professional
guardians. This
includes
qualiсъщите стандарти,
както
при професионалните
попечители.
Това включва
квалификации,
проfications,
vetting procedures,
training,
monitoцедури
по
проучване,
обучение,
механизми
за
ring mechanisms and accountability measures.
контрол
и мерки
за отчетност.
Codes
of conduct
and written
guidance За
on попечителите
доброволци
трябва
да
се
използват
recruitment, training, monitoring, evaluation и кодексиза поведение
и писмените
указания относно
and те
supervision
developed
for professional
подбора,
обучението,
оценката и наguardians
should
also be usedконтрола,
for volunteer
блюдението,
разработени
за
професионалните
guardians. Particular consideration should be
попечители. Специално внимание трябва да се
given to gender and cultural aspects. For sepaобърне на аспектите, свързани с различията
rated children, the appointment of relatives as
между половете и културните особености. За
guardians should be considered. However, the
отделените от семействата си деца трябва да
same
and monitoring
system
should
сеvetting
разгледа
вариантът
с определяне
на родниapply
at
least
at
the
beginning
as
to
the
other
ни за попечители. Въпреки това трябва да се
guardians.
прилагат същите системи за проучване и кон-

5.

5

Културните медиатори трябва да бъдат част
shouldиform
part of theобучениот Cultural
екипа. mediators
Попечителите
достатъчно
team.
Both
guardians
and
sufficiently
те културни медиатори ще трябва trained
да изградят
cultural
mediators
willобщността
have to buildна
the
bridge примоста
между
детето,
детето,
емащото
институции
и
betweenобщество,
the child, theдържавните
child’s community,
the
властите.
Често преводачите
неand
са authoдостатъчни
host community,
state institutions
за rities.
изпълнението
тази
роля.
Опитът to
в НидерInterpretersна
are
often
not sufficient
ландия
например
показва,
че
създаването
на
fulfil this role. Experience, for example in the
доверие
изисква
много
повече
от
превод.
ИнNetherlands, has proven that the establishment
ституцията
за попечителство
би отговаряла
за
of trust requires
more than interpretation.
The
активирането
на
културните
медиатори.
guardianship institution would be responsible
for bringing in the cultural mediators.

6.

Гаранции, че попечителите преминават през
редовни обучения и контрол. Според инициаEnsureSafeGuard
guardians are
regularly
trained
and moтивата
има
четири
основни
сфери
Accordingнеобходими
to the SafeGuard
на nitored.
компетенция,
за initiative,
ефективната
работа
на попечителите:
процедурни
и the
правни
four main
competence areas
are critical for
въпроси,
изграждане
на комуникация
детето,
performance
of guardians:
procedural andсleоснована
на building
доверие,
психосоциални
проблеgal matters;
a trustful
communication
ми,with
засягащи
включително
най-вече деthe child;детето,
psycho-social
issues concerning
цата
жертви
на
насилие;
културната
медиация
the child, including specifically child victims
of
и ефективните
връзки
с
всички
заинтересоваcrime; and cultural mediation and effective
ни linkages
участници
и услуги. Участниците в кръглаwith all relevant actors and services.
та маса изразиха съгласие, че попечителите
Participants of the roundtable agreed that
трябва да преминават през независим подбор,
guardians should undergo a substantive recпроучване и контрол. Наръчникът на Агенцията
process, vetting, and monitoring. The
за ruitment
основните
права относно попечителството11
FRA
handbook
on насоки.
guardianship
provides
също дава добри
Катоalso
добра
практика
good
guidance
on
the
content.
As
a
good
попечителите трябва да имат достъп до мултиpractice, guardians
should
have access to за
a да се
дисциплинарен
екип
от специалисти,
multidisciplinary
team
of
professionals
to
seek
обръщат към тях за експертна информация,
expertise,
advice
andизпълнението
assistance whenна
perforсъвет
и помощ
при
задължеmingвъв
theirвръзка
guardianship
duties. Practitioners
нията
с попечителството.
Активно
работещите
в областта
have suggested
a ratio ofспециалисти
one supervisorпредлагат
for
съотношение
един ръководител
на 30 попе30 guardians.от
However,
regular participatory
чители.
Необходимо
е обаче
даas
бъдат
assessments
with children
as well
an ac-въведени cessible
и периодични
на нуждите
complaintпроучвания
mechanism should
also be – на
децата,
както
и
достъпен
механизъм
за подаestablished to ensure quality and satisfaction.
ване на жалби, за да се гарантира качество и
удовлетворение.

6

11

трол, както при другите попечители, поне в началото.

19
19

77.

youth’s възраст,
view. Finally,
the остане
guardianдостъпно
should work
18-годишна
а да
до
as a mobilizer
community
support me21 години
(както еofвhost
Северна
Ирландия),
като
chanisms,
to provide
the best care
for the child.
се вземат
предвид
възгледите
на младежите.
На последно място попечителят трябва да работи като мобилизиращ фактор по отношение
на механизмите за подкрепа в приемащото
общество,
така че
да предоставя
най-добрата
A complaint
mechanism
with immediate
грижаfollow-up
за детето.
to ensure quality and prevention of

Изграждане
на европейска
мрежа/федерация
Establish
a European
network/ federation
of all
от всички
национални
институции
за попечиnational
guardianship
institutions.
The model
телство.
Моделът
с
една
централна
институция
of one central guardianship institution supports
за попечителство
подкрепя
the
other objectives of
improvedостаналите
cross border цели за
подобряване
на
трансграничната
координация
coordination and information sharing. The
и обмен на информация. Федерацията може да
federation could assist in standardizing guardiоказва помощ при стандартизацията на пракanship practices and providing training. It could
тиките на попечителство и предоставянето на
also facilitate information sharing on individual
обучения. Тя би могла също така да улеснява
cases,
in accordance
with dataпо
protection
prin- случаи
обмена
на информация
отделните
ciples,
if
the
UASC
was
transferred
to
another
съгласно принципите за защита на данните в
country.
it is nearly на
impossible
for an
случай Currently,
на прехвърляне
непридружените
и
individual
guardian
to
identify
and
engage
with
разделени деца в друга държава. Понастоящем
aеcounterpart
across borders.
почти невъзможно
един попечител да устано-

10

harm should be established and communicated
to every UASC. The complaint mechanisms
Трябва да бъде създаден механизъм за подаshould link into the guardianship institutions,
ване на жалби с незабавно предприемане на
also be linked to the child protection
меркиbut
за can
осигуряване
на качество и защита от
review
body
(see
below).
Thisсе
is also
how a на
посегателства. Той трябва да
разяснява
can express his
or her disagreement
всяко child
непридружено
и разделено
дете. Необwith
the
appointed
guardian.
ходимо е изграждане на връзка между меха-

10.

ви или да влезе във връзка с колега в чужбина.

низма за подаване на жалби и институциите за
попечителство, но той може да бъде свързан и
с органа за преглед на закрилата на детето (вж.
по-долу). Именно така децата ще могат да изразяват несъгласието си с избрания попечител.

8.
8

Изграждане
на европейски
фонд
за подпомаCreate
an EU wide
fund to support
the strengtгане
на
процеса
на
укрепване
и
създаването
hening and creation of guardianship instituна институции
за попечителство,
както и за
tions
as well as support
their efforts in recruподкрепа
на
усилията
за
подбор,
обучение
и
iting, training, and monitoring of guardians.
контрол на попечителите. Фондът може да се
This fund could be administered in coordinaръководи съвместно с европейската мрежа/феtion with the European network/federation of
дерация от учредените национални институции
established national guardianship institutions
за попечителство. Освен това за него ще важат
and
would
have clear
criteria for funding
(e.g.
a
ясни
критерии
за финансиране
(като
например
strategy
and и
implementation
plan, established
стратегия
план за изпълнение,
установени
procedures,
a
certain
number
of guardians
процедури, определен брой
вече наети попечиalready
recruited). The implementation
of на
theсвой ред
тели). Използването
на фондовете
funds
would
then
be
monitored
by
an
EU
instiще се контролира от институция на ЕС с цел
tution
to prevent conflict
of interest.на интереси.
предотвратяване
на конфликт

Guardianship should follow a holistic
лостен подход, както е описано в наръчника на
approach as described in the FRA Handbook.
Агенцията за основните права. Попечителите
Guardians should decide on every aspect that
трябва да вземат решения във всички области,
concerns
theдетето
child and
be ultimately
accoun- отговорзасягащи
и да
носят крайната
table
bestче
interests
are considered
at
ност that
за the
това,
на всеки
етап са водени
от
every
stage.
The
guardian
should
serve
as
the
най-добрия му интерес. Попечителят трябва да
primary
focal point
for the child and serve
a детето
бъде основно
координационно
звеноasза
link
between
the
child
and
the
host
community,
и да служи като връзка между детето и приеrelevant
services
providers,
and доставмащотоauthorities,
общество,
съответните
органи,
чици на услуги
и институциите.
Работещите в
institutions.
Practitioners
from the roundtable
областта
специалисти,
участвали
в кръглата
suggest
a separation
of guardianship
and legal
маса, предложиха
отделяне
наchecks
попечителствоrepresentation
to establish
effective
то иbalances,
правното
с цел
and
andпредставителство
to reduce the workload
of установяване
на
ефективно
упражняване
на
guardians. Consulted states agreed with that контрол
и намаляване
на натоварването
попечитеseparation.
In addition
to guardians, freeна
legal
лите.
Държавите,
участвали
в
консултациите,
advice and representation by experienced
приеха това отделяне. Наред с попечителите,
lawyers should be made available according
в зависимост от нуждите в хода на процедуриto needs throughout the procedures. Guardiте, трябва да се предоставят и безплатни правanship should not terminate at age 18 but be
ни консултации и правно представителство от
available up to age of 21 years (as in Northern
страна на опитни адвокати. Попечителството
Ireland),
due
consideration
of the
не биваtaking
да се
прекратява
при
навършване на
20
20
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При попечителството трябва да се прилага ця-

3.
Условия на
предоставяне на грижи
и на подходящи услуги

Подробно описание на проблема:

пълнителни опасности. Дори при намирането
на подходящи условия на грижа, тази грижа
често бива прекратена внезапно, когато детето
навърши 18 години.

Предоставянето на подходящи грижи и услуги,
които отговарят на конкретните нужди на момчетата и момичетата, е основополагащо за благосъстоянието и закрилата на децата, както и
за развитието им и бъдещите им перспективи.
Системите за грижи в Европа обаче са с недостатъчен капацитет или недостатъчно качество,
или и двете. Твърде често подслонът и настаняването грешно се използват като равнозначни
на предоставяне на грижи, като същевременно
се пренебрегват социалните и психосоциалните елементи (под формата на психично здраве
и психосоциална подкрепа, образование, медицински услуги и т.н.).

„Много важно е непридружените и разделени деца, които
идват в Белград, да имат възможност незабавно да намират
услуги, които ще им помогнат
при регистрацията и настаняването; в противен случай те са
постоянен обект на каналджиите, особено ако са сами в
Белград.“
Наима Малик*,
момиче на 17 г., Афганистан

Твърде често мащабната институционална
грижа се предпочита пред други форми на предоставяне на грижи, въпреки че експертите и
практикуващите специалисти са единодушни,
че предоставянето на такива грижи често води
до (сексуално) малтретиране, насилие, престъпни дейности и тежко психологическо страдание, които също генерират много повече
разходи (в средносрочен и дългосрочен план)
в сравнение със системата на приемни грижи.12 За съжаление, системите за предоставяне на грижи, както например малките домове
и системите за приемна грижа, които често са
най-добрите възможни условия за предоставяне на грижа, рядко се използват, изключително
претоварени са или не са насочени към деца
със специални нужди. В най-лошите случаи се
налага непридружените и разделени деца да
остават за по-продължителни периоди в общи
центрове за подслоняване или дори центрове
за задържане, често заедно с възрастни, при
неподходящи условия и без специални услуги
за деца. При тези условия непридружените и
разделени деца често са изложени на сериозни рискове относно сигурността, общото ниво
на защитеност и физическото и психично здраве. Властите и други участници все още не са
успели да реагират адекватно в посока предотвратяване и ограничаване на повишения
риск от насилие и малтретиране, включително
сексуално насилие не само в общ план, но и в
институциите за предоставяне на грижи. Продължителното задържане на непридружени и
разделени деца често е свързано с неустановената самоличност и липсата на своевременно назначаване на квалифициран попечител.
Различните условия на прием и различните
перспективи за интеграция в различните европейски държави допринасят за по-нататъшното придвижване и излагане на децата на до24

Наред с това националните и международните доставчици на услуги все още не са успели
да създадат достатъчно покритие от минимални услуги, така че да се отговори на специалните нужди и рискове за непридружените
и разделени деца в Европа. Това е особено
важно по отношение на предоставянето на
психо-социална подкрепа. Предвид високия
процент непридружените и разделени деца и
други деца в психологически дистрес, липсата
на адекватна реакция засяга живота им, както
и общностите и обществата, в които живеят.
Липсата на образование и възможности за отдих и възстановяване допълнително усилват
страданието и оказват отрицателни последици върху бъдещите перспективи и стабилност
на децата.
Преди всичко липсата на достъп до формално образование има дългосрочно въздействие
върху развитието на децата, но и върху приемащите общности. Всички участващи в консултациите специалисти и деца потвърдиха, че
различните общности от бежанци и мигранти
все още не получават систематично предоставяните услуги и закрила. Има едва няколко
случая на мобилизиране на диаспората или
наскоро пристигналите общности. Холандската
организация за попечителство NIDOS обаче е
установила, че тези примери често имат успех
в начинанията си и че децата са почувствали
подкрепата на хората, които разбират от къде
идват и какво преживяват.
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e of the night! We
eed to sleep, we
„Няколко пияни човека влизат
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И ние
трябва да спим, да ходим
mmed
Hassan*,
на училище, но те ни смущават.“
16, Afghan
Мохамед Хасан*,
момче на 16 г., Афганистан
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най-добрия интерес, за да бъде предоставена
ничните и дори националните системи за
целенасочена подкрепа.
Khan*,
управление на случаите. Това води до загуба
на информация по отделните случаи, затруд- 2 2.
17, Afghan
нява ефективното и целенасочено предосСъздаване или определяне на орган, който да
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26 не е в
най-добрия интерес на детето и затова трябва
да бъде забранено.

n/Objective:
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children who also need to benefit from a protective environment while being supported by
relatives.

ve help for children who
are alone. In that centre,
е да се организира
users„Важно
can
find
lawyers,
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внимание трябва да се обръща на отделените
от семействата си деца, които също трябва да
Immediately
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с цел ограничаване
на евентуалните
engagement
with the community
of the child
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possible.
Non-formal
and informal
education
културните
медиатори
могат
да улесняват
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Тауаб Захир*,
момче на 17 г., Афганистан

Target care arrangements and service provisi3.array of care arrangements should
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предоставяне
на грижи
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to the different
needsиand
чен е широк
набор
от условия
на предоставяне
circumstances
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pendent supervised living, small group homes
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и view
разделени
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services needнастаняване
to be targetedс depenнадзор, домове за
малки
групи
и приемна
грижа.
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MHPSS
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Възможно
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approach can be used to determine appropriaздраве. И отново – попечителите с помощта на
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и
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в приемна грижа, а по-големите деца могат да
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се настаняват в групови домове. Участвалите
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в консултациите непридружени и разделени
деца, повечето от които бяха над 15-годишна
възраст, посочиха, че предпочитат условията в
малките домове за групи и полусамостоятелните домове.
Хармонизираните на национално или дори на
регионално равнище критерии за уязвимост
27
помагат при насочването на подкрепата. Кратък списък с различните групи, специалните им
нужди и необходимите услуги може да помог-
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6
6.

9.

Compile European minimum standards and
Съставяне
на сборник с минимални стандарти
practices.
A regional
cost-benefit
analy14
иgood
добри
практики
за Европа.
Трябва
да бъде
sis
of
various
methodologies
and
programmes
извършен регионален анализ на разходите и
should beза
conducted.
On that
basis, practitioползите
различните
методологии
и програnersРаботещите
recommended
a best practiceпрепоми.
в developing
областта специалисти
handbook/manual
which
is web-based,
targeръчват
въз основа
на него
да бъде разработено
ting children as
well as practitioners working
практическо
ръководство/наръчник,
публикуван
вwith
интернет
насоченlawyers,
към деца
и работещите
с
childrenи(teachers,
medical
staff).
деца
(учители,
адвокати,
медицински
работниAn accessible handbook, which is also avaiци).
достъпенlanguage,
наръчник,
който
освен
това
lableЕдин
in child-friendly
would
help
to
еboth
на inform
разбираем
за
децата
език,
би
помогнал
and monitor service providers.
както като източник на информация, така и за
контрол на доставчиците на услуги.

9

Develop a regional, web-based case manageРазработване
на регионален, уеб-базиран меment
to ensure
continuity
of care
ханизъм
за mechanism
управление
на случаите
за гарантиand sharing of information.
Such
a system на
рано продължаване
на грижата
и споделяне
could
sit
with
the
federation
of
guardianship
информацията. Подобна система би могла да
institutions,
who should be
primary case за
бъде част
от федерацията
наthe
институциите
manager.
The
case
management
system
попечителство, която трябва да бъде
основното
document на
all decisions
and
звено should
за управление
случаите.
В steps
системата
за управление
на случаите
следва
да isсе докуtaken on behalf
of the child
and what
ментират
всички
взети
решения
и
предприети
recommended for the future, while adhering
от името
на детето
както
и препоръките
to national
and стъпки,
international
data
protection
за бъдещето,
при
спазване
на
националните
и
standards. Furthermore, the case manageмеждународни
стандарти
за
защита
на
данниment system can generate statistical meta data
те. Освен
това
системата
можеvulnerabilities)
да генерира
(e.g., on
background,
situation,
статистически
данни
(напр.
относно
произход,
for national but also regional trend analysis
положение, уязвимости) с цел изготвяне както
which can be used for programming
на национален, така и на регионален анализ
purposes.
на тенденциите, който може да се използва за
програмни цели.
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7
7.
Ensure continuity of care when children turn

Гарантиране на продължаването на грижата,
18 and gradually
transfer children
from one
когато
децата навършат
18 години
и те постеprotection
system
to
another.
пенно се прехвърлят от една система за закрила към друга.

8
8.

“They don´t have good
medical services in the
camp
– there
only one
„В
лагера
нямат is
добри
medical doctor
availabмедицински
услуги
–
има
лекар
le inсамо
the един
camp
andиshe
тя
не може
да отговаря for
can`t
be responsible
за всички.“
everyone”
Уахед Ахмед*,
Wahed
момче
наAhmed*,
17 г., Афганистан
Male, 17, Afghan
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Укрепване
на координацията
доставчиStrengthen coordination
of serviceмежду
providers,
ците
на услуги,
доброволческите
including
volunteerвключително
groups. Authorities
should
групи.
Властите
трябва да поемат
take ownership
of coordination
to ensureотговорност
that
за
координацията,
така
че
пропуските
gaps are filled and that the children
who need да се
отстранят,
и къмwith
децата,
коитоsupport.
имат нужда от
help are targeted
appropriate
помощ,
да
бъде
насочена
подходяща
подкрепа.
Service providers must be mapped to identify
Трябва
да
бъде
изготвена
карта
на
доставчициduplication, overlap, and gaps, as well as to
те на услуги, така че да се установят дублираformalize and agree upon SOPs and mapping
нията, застъпванията и пропуските; освен това
documents that detail who does what when.
е необходимо да се разпишат формално и да се
Coordination structures should make use
договорят
стандартни оперативни процедури и
of new technical
toolsописват
which facilitate
com- ролите и
документи,
които
подробно
munication
and
lower
costs
(i.e.,
web-based
задълженията на всички участници. Координаcoordination
platforms which
exist
several
ционните
структури
трябва
даinизползват
нови
countries).
технически инструменти, които улесняват комуникацията и водят до намаляване на разходите
(т.е. уеб-базирани платформи за координация,
които са налични в няколко държави).

IRC / Miodrag Cakic

4.
Цялостни решения
в най-добър интерес
на децата

Подробно описание на проблема:

тта специалисти подчертават, че все още има
конфликт между националните политики за
миграцията и най-добрите интереси на децата, като в тези случаи възможните варианти
се разглеждат през призмата на убежището,
а не закрилата на детето, което означава, че
най-добрите интереси на децата не са основно съображение.

Гарантирането на положителни резултати
за децата и за приемащите общества е възможно само когато отделните деца получават
устойчиви решения с оглед техния най-добър
интерес. Без това децата ще продължат да се
движат извън редовните процедури, което ги
излага на повишени рискове и може да доведе
до злоупотреба, насилие, експлоатация и дори
смърт. Предоставянето на решения обаче често е ограничено и не винаги се основава на
стабилни процедури, гарантиращи най-добрия
интерес на децата. Предоставянето на средносрочни и дългосрочни решения все още не
е приоритет. Решенията обаче са особено важни за установяването и възстановяването на
спокойствие и стабилност. Както бе отбелязано в рамките на провелите се наскоро глобални консултации с деца бежанци, организирани
от ВКБООН и Комисията за жените бежанци,
един от основните фактори, будещи безпокойство сред децата и младежите бежанци, е достъпът до възможности и положителни перспективи за бъдещето им.

Освен това предоставянето на решения все
още се оценява от национална, а не регионална гледна точка, което поражда затруднения за непридружените и разделени деца при
оценката на алтернативните пътища в рамките на Европа и извън нея. Времето, необходимо за изготвянето на трайни решения също
е сериозна пречка, тъй като процедурите могат да отнема месеци и дори години, включително в случаите на събиране на семейства.
Релокациите от Гърция и Италия са много
ограничени, тъй като едва няколко държави
приемат непридружени и разделени деца15 и
този процес е много продължителен.16 Освен
това националните правни рамки ограничиха
събиранията на семейства чрез задължителен период на изчакване преди събирането и
ограничаване на събиранията само до родителите.

„Мисля, че държавите от ЕС
трябва да постигнат някакво
споразумение помежду си и
да предложат образование и
програми за приобщаване през
този страховит за нас период.“
Халил Катеб*,
момче на 17 г., Алжир

„Би било по-добре, ако
пътувам със семейството си
или с роднини. Това пътуване
е толкова трудно и опасно.“
Али Джибрил*,
момче на 17 г., Либия

Визия/цел:

Намирането и предоставянето на цялостни,
трайни решения на непридружените и разделени деца е с тесен фокус, лишено е от
гъвкавост и е обременено от системни несъвършенства, съществуващи отпреди кризата.
Намирането на решения рядко се основава на най-добрия интерес на детето. Такива
процедури липсват в почти всички европейски
държави. Що се отнася до събирането на семейства, в най-общия случай се предвижда
то да става в „приемните държави“, без да се
разглеждат други варианти, които може да са
в най-добър интерес на детето, включително
събиране на семейството в безопасна трета
държава, в което детето е живяло със семейството си в миналото. Работещите в облас-
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Всички непридружени и разделени от семействата си деца да получат трайно решение,
което е в технен най-добър интерес, в разумен
срок, без излагане на детето на риск.
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Гарантиране на грижите и мерките за подкрепа
след навършване на 18 години, насърчаване
на социалното приобщаване, както и мерки за
образователна и професионална интеграция с
цел изграждане на устойчивост и укрепване на
уменията и ресурсите на децата. Тук попечителят отново играе много важна роля, но за целта
трябва да получи необходимите правомощия.
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part
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BID panel
discussion.
then then
formsforms
part of
theofBID
discussion.

случаите в рамките на европейската федерация на институциите за попечителство също
може да помогне за ускоряването на обмена на
информация по индивидуалните случаи и улесняването на непрекъснатото предоставяне на
грижи и контрол на състоянието на децата. Това
за пореден път би показало, че е най-добре основата на цялостната система за решения да
се ръководи от федерацията на организациите
за попечителство.
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5.
n Участие
на децата

Problem statement:
Children are not systematically consulted by
any actor (state, international organisation,
NGOs, civil society organisations) on their
views and opinions in line with their age and
maturity, nor are they systematically included
in general programme planning and implementation. This not only violates their rights, but
also sets them aside as mere recipients of care
and assistance rather than active rights holders, and negatively impacts otherwise viable
programmes and projects. States have rarely
mainstreamed or implemented obligatory and
systematized consultation of children in their
policy and legal frameworks. In addition, only
very few local authorities regularly conduct
participatory assessments asking boys and
girls for their views and opinions on issues that
affect them, even though child participation is
a cornerstone of the Convention on the Rights
of the Child (CRC). One key challenge in this
regard is the lack of sufficient interpreters,
especially female interpreters.

“I don’t have anyone
I can approach who has
any influence. I would
probably get kicked
out of the camp if I
complain.”
Abdul Ghazoor*,
Male, 16, Afghan
Vision/Objective:
UASC are systematically consulted throughout
Europe and their views and opinions are included in every decision affecting them and in
programmes developed and implemented
to serve them.
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Подробно описание на проблема:

Никоя заинтересована страна (държавата,
международна организация, НПО, гражданска
организация) не се допитва системно до децата относно мнението им с оглед възрастта
и зрелостта им; освен това те не се включват
систематично в планирането и изпълнението на общи програми. Това не само нарушава правата им, но ги ограничава само до получатели наInform
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cies.
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Гарантиране, че се извършват допитвания до
непридружени и разделени деца по всички въпроси, засягащи случая им както от страна на
организациите за закрила на детето, така и от
тези по въпросите на убежището. Затова допитhip institution or the ombudsperson for child- ването до непридружените и разделени деца
ren could be commissioned to conduct parti- трябва да се институционализира в национал„Нямам достъп
до никой
cipatory assessments
with all age, gender and ната правна рамка. Националната институция
за попечителство или омбудсманът за децата
diversity groupsВероятно
of UASC on a regular basis.
човек с влияние.
State representatives at the roundtable agreed могат да бъдат натоварени със задачата да
ще ме изритат
от лагера,
провеждат регулярни оценки на нуждите с всичon the importance of a more systematic inclusiки групи непридружени и разделени деца по
ако се оплача.“
on and consultation of children on an individual
възраст, пол и многообразие. Представителите
basis but also highlighted a need for inclusion
Абдул Газор*,
на държавата, участващи в кръглата маса, изon a planning and programme implementation
разиха съгласие относно значението на по-сисМомче, 16
г.,
Афганистан
level. These assessments should include focus тематично включване и допитване до децата
group discussions with the different groups,
индивидуално, но също така подчертаха нужdiscussing their current situation, views and
дата от включването им на равнище планиране
Визия/цел:
opinions. The outcome report should be widely и изпълнение на програми. В тези оценки трябВ цяла Европа
да with
се извършват
систематично
shared
service providers
to inform overall ва да има дискусии с различни фокус групи – да
консултацииprogramming
с непридружени
и
разделени
but also made publicдеца,
to ensure се обсъжда текущото им положение, възгледи и
като възгледите
и
мненията
имconsidering
се включват
accountability when
the във
children’s мнения. Окончателният доклад трябва да бъде
всяко решение,
което
ги
засяга,
както
и
в
проразпространен на всички доставчици на услуги,
views.
грамите, които се разработват и изпълняват в
за да се осигурят данни за цялостния процес
тяхна полза.
по изготвяне на програми; освен това те трябва
и да се оповестяват сред обществеността, за
да се гарантира отчетността при отчитането на
мненията на децата.
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Информиране на децата на всеки етап от процеса относно следващите етапи и искане на
мнението им. Голяма част от непридружените
и разделени деца, с които бяха проведени консултации, подчертават липсата на информация
като централен пропуск и основна причина за
редица несъвършенства в начина на реагиране.
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“Trust
theна
children
„Вярвайте
децата, so
така че
that
theyдаexpress
themда могат
се изразяват
без
страх. Трябва
да fear.
ни питат
selves
without
Oneкакво
искаме, устно,
диалог,
а не в
should
ask usв what
we
писмен вид. Аз бих участвал,
want,
verbally in a diзащото искам да подобря
alogue
not in writing.
нашето положение.“
IДжанги
wouldШан*,
be engaged,
момче, Афганистан
because
I want to improve our situation.”
3.
Jangi
Shah*,
Гарантиране на това, че непридружените и разMale,
16,саAfghan
делени деца
наясно със съществуването на

4.

4

Tap into communities to form an advisory

Включване
наkey
общностите,
такаrepresentatives
че да се сфорgroup of
informants with
мира консултативна
от основни
източниfrom the differentгрупа
communities
consulted
by
ци на local
информация,
представена
от
различните
and national authorities on a regular
общности. Местните и националните органи да
basis on programming matters.
се допитват до тази група редовно по програмни въпроси.

национални механизми за обратна връзка и подаване на жалби и имат достъп до тях (напр.
чрез гореща линия, интернет, SMS), чрез които
Ensure
are aware притеснения.
and have accessОсигуряване
to
могат UASC
да изразяват
national
feedback
and complaint
mechanisms
на достъп
на децата
до правосъдие
и правна
(e.g.,
through
hotline, web, frontline
SMS) им. Горезащита
при aнарушаване
на правата
щите линии
са един
възможен
инструмент, но
through
which they
can raise
their concerns.
националната
за claim
попечителство
Enable
children to институция
access justice and
и
органът
за
преглед
на
закрилата
redress for violations of their rights. Hotlinesна детето
(напр.
омбудсманът,
националната
институция
can
be one
tool, but the national
guardianship
по
правата
на
човека,
съдилищата
по
въпросиinstitution and the child protection review body
те
за
благосъстоянието
на
децата)
трябва
да
(i.e., ombudsperson, NHRI, court for children
активират
механизмите
за
подаване
на
жалби.
welfare) should enable the complaint mechaМеханизмите за обратна връзка и подаване на
nisms. Feedback and complaint mechanisms
жалби трябва да предвиждат документиране на
must document complaints, while respecting
жалбите при запазване на поверителност и гаconfidentiality, and ensure follow-up. If there is
рантиране на последващи действия. Ако няма
no
documentation,
follow-up,
and responseдействия
to
такова
документиране,
последващи
и
the
child,
the
mechanism
will
not
gain
trust
and
отговор до детето, механизмът няма да се ползthus
not be и
used.
ва с will
доверие
съответно няма да се прилага.

“I
would
to able
to
„Ще
ми сеlike
да мога
да помогна
help
other
teenagers
на други
тийнейджъри
като me.
мен. IНадявам
like
hope if се,
weче
ако говорим,
някойmaybe
ще ни чуе.“
raise
our voices
Мустафа Фени*,
somebody
will hear us.”
момче на 17 г., Алжир
Mustafa Fenni*,
Male, 17, Algerian
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66.
Best
Interests
Най-добрите
ofинтереси
the Child на
in детето в
National
Child
националните системи
Protection
and
за закрила на детето и
Asylum
Systems
системите за убежище

Problem statement:

conditions is still a major challenge for authorities and relevant
Divergent
убежище,
когатоactors.
търсенето
на practices
убежище може
exist
as to theинтерес
degree ofна
consent
да
неinеEurope
в най-добър
детето. Освен
required
to proceed with
tracing, despite
това
издирването
на родителите
и роднините
17
relatively
clear guidance
EASO. деца и оценна
непридружените
и from
разделени

Подробно описание на проблема:

The best interests of a child should be a primary consideration according the CRC, Article
Съгласно член 3 на КПД и Общи комента3, together with its General Comments No., 6,
ри № 6, 12 и 14, най-добрият интерес на де12 and 14. The CRC provides a fairly clear refeтето е първостепенно съображение. В КПД
rence point for decision makers: the protection,
се предоставя много ясна отправна точка за
wellbeing
of a child as
well as sustainable
care
вземащите
решения
лица: закрилата,
благоand solutions
can only на
be provided
best
състоянието
децата ifиthe
устойчивите
грижи
interests
are systematically
considered.
This
и решения
могат да
се предоставят
само, ако
meansнай-добрите
the best interests
principleсе
is fundamenинтереси
вземат под внимание
tal not систематично.
only for the development,
stability,
Това означава,and
че най-добрите
future of
a child, but
for the society around
интереси
саalso
фундаментални
не само за развиher or him.
тието, стабилността и бъдещето на детето, но

ката на условията им на живот все още е сериозно предизвикателство за властите и съответните организации. В Европа има случаи
на различаващи се практики по отношение на
степента на съгласие, необходима за издирването въпреки сравнително ясните указания на
Европейска служба за подкрепа в областта на
убежището.17

“The people in the
reception centre continued to talk to me even
though I did not feel
well. It was too much for
„Хората
в приемния
център
me. I needed
an interпродължиха
да ми говорят,
preter. We communicaвъпреки че не се чувствах
ted in English and I just
добре. Това много ме натовари
yes
to everything.”
иsaid
не ми
харесваше,
че ме
Ali Bassim*, Трябваше ми
интервюираха.
преводач.
Ние общувахме
Male, below
13 years, на
английски
отговарях с „да“
disabled,иIraqi

и за обществото, в което живее.

However,
national systems
still do not
consiНационалните
системи
обаче
все още не отчиder theтат
bestнай-добрите
interests of UASC
throughout
the
интереси на непридружените
variousиprocesses
to
which
a
child
is
subject.
разделени деца в хода на различните процеWhen included,
interests
considerations
си, през best
които
преминават
децата. Дори когато
are notса
often
linked
to
every
aspect
of
the wellвключени, съображенията
относно най-доbeing of
the child,
or solutions
under
conside- с всеки асбрите
интереси
рядко
са свързани
пект
на благосъстоянието
на детето
или разration to
address
his or her circumstances.
This
глежданите
решения,
целящи
да
отговорят
systematic gap affects all areas concerning
ситуацията,
се намира. Този систеUASC, на
from
the provisionвofкоято
care arrangeмен
пропуск
засяга
всички
области,
касаещи
ments to comprehensive solutions. Missing
or
непридружените
и
разделени
деца
–
от преinadequate BIA and BID procedures are only
доставянето
наbutгрижи
до цялостни
решения.
one part
of the problem
demonstrate
the
Липсата
на
оценка
и
процедура
за
определяseriousness of the gaps. From the consultaне на най-добрия интерес или неадекватната
tions with practitioners it became clear that it is
оценка са само една част от проблема, но поnot necessarily a problem of the principle but
казват сериозния характер на пропуските. От
rather the inflexibility and number of adminisконсултациите с работещите в областта спеtrative циалисти
proceduresстава
facing ясно,
the children
which
че това
не е непременно
hinder принципен
its application.
When
asylum
bodies
проблем, а по-скоро той се корени
take decisions
concerning
the welfare
of a на администрав липсата
на гъвкавост
и броя
child, responsibilities
are frequently
тивните процедури,
презunclear
които децата трябва
and indistinct.
These
decisions
should
insteadприложението
да преминат, което затруднява
be taken
an independent
protection на убежищему.byКогато
органитеchild
по въпросите
то has
вземат
решения
относно
благосъстоянието
body that
the right
expertise
and training
на детето,
отговорностите
са неясни и
to consider
the best често
interests,
which do not
Точноbyобратното
run theнеопределени.
risk of being influenced
a conflict – тези решения
да се
взематand
от national
независим орган за
between
theтрябва
child’s best
interests
закрила
на
детето,
който
разполага
с подходяmigration policy. Furthermore, practitioners
щи и обучени
вземат предвид
have flagged
the cultureексперти,
of disbeliefкоито
vis-à-vis
най-добрите
интереси
и
няма
опасност
да бъthe children’s stories from the authorities.

на всичко.“
Али
Басим*,
Vision/Objective:
момче под 11 г. с увреждания,
All relevant actors systematically consider the
Ирак

best interests of the child at every key decision
point. For every UASC in Europe, their family,
living circumstances, and the potential implications of a reunification where the family lives, is
Всички
заинтересовани
организации
системаconducted
in a comprehensive
and appropriate
тично
вземат
предвид
интерес
mannerда
and
following
a BIA to най-добрия
prevent any risk
на
детето
на
всеки
ключов
етап
при
вземането
for the UASC and to provide a solution which is
на
решения.
За всяко
или отдеin the
best interests
of theнепридружено
child.

Визия/цел:

лено от семейството си дете в Европа, семейството му, условията на живот и потенциалното
значение на събирането на семейството там,
където то живее, да се извършва с цялостна
перспектива надлежно и при спазване на оценката на най-добрия интерес с цел предотвратяване на всякакви рискове за непридружените
и разделени деца и предоставяне на решение,
което е в най-добрър интерес на детето.

дат засегнати от конфликт между най-добрия
интерес на детето и националната политика
In order to assess and determine the best
по миграцията. Освен това практикуващите в
interests of a child, all factors need to be conобластта специалисти подчертават склонностsidered.
one clear trend
in Europe
is от страна на
таHowever,
към недоверие
спрямо
децата
to examine
the child’s protection needs only
властите.
through an asylum procedure, when seeking
даnot
сеbeоцени
и определи
най-добрият
интеasylumЗа
may
in the best
interests of
the
рес на едно дете, трябва да се разгледат всичchild. Furthermore, tracing the UASC´s parents
ки фактори. Въпреки това в Европа се очертаand relatives, and assessing their living

ва една явна тенденция – нуждите от закрила
на детето се оценяват само чрез процедура за

44
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Пътища за развитие
иWays
ключови етапи:
forward
and
1.
milestones:

guardian. The BIA should be less formal and
leave flexibility for manoeuvre. However, decisions need to be documented and reasoned.
On the basis of the BIA, care arrangements
and services are provided. A transfer from
на, подобрена и мултидисциплинарна оценка на
one state to another can also be possible,
най-добрия интерес в началото на всеки етап,
either under the Dublin Regulation within EU+
започнат от попечителя. Оценката на най-добрия
member
statesда
or бъде
if it is много
considered
in the best
интерес
не трябва
формална
и да
interests
as
the
needs
are
better
catered
for
дава гъвкавост за промяна. Въпреки това решеa comprehensive
solution is
found. The
нията until
трябва
да се документират
и обосновават.
procedure
also has
include a formalised
BID
Грижите
и услугите
се to
предоставят
въз основа
before
a
decision
with
long
term
impact.
The
на тази оценка на най-добрия интерес. Прехвърlegal
framework
shouldсъщо
clarifyможе
the да
лянетоnational
от една
държава
в друга
parameters
of theнезависимо
BID (e.g., panel
composition,
е възможен
вариант,
дали
съгласно
Регламента
Дъблин
за държавите-членки
на and
ЕС,
process,
documentation),
while building on
или ако
се приема
най-добър
интерес,
notтова
redoing
the BIA. като
The BID
process has
to be
тъй като
по този
начин
нуждите
сеnot
обслужformalized
with
safeguards,
butще
does
autoват по-добре
до
намирането
на
цялостно
решеmatically mean that it needs to be heavy and
ние. Освен
това процедурата
трябва
да включва
cumbersome
(especially since
it builds
on the
формално
определяне
на
най-добрия
интерес
BIA). The process can still be streamlined
and
предиfast
вземането
на
решение
с
дългосрочни
поif the procedures and the panel compositiследици. В националната правна рамка трябва
on are clearly defined in SOPs. It is suggested
да се изясняват параметрите за определянето
to develop a pilot model procedure based on
на най-добрия интерес (напр. състав на комиrecommendations in this document, Safe
сията,the
процес,
процедура за документиране),
18
and Sound, and UNHCR
BID guidelines
which
като същевременно
надгражда,
но не повтаря
adapt
the
existing
procedures
in
one
country
to
оценката на най-добрия интерес. Процедурата
demonstrate на
the най-добрия
efficiency. Theинтерес
child as трябва
well as
по определянето
the
guardian
should
be
heard
in
both
the
да разполага със защитни механизми, ноBIA
това
and the автоматично,
BID. The BID should
a protection
не означава
че тяentail
трябва
да бъде
assessment
of the
country of
asylum of
the че
утежнена
и тромава
(особено
предвид
факта,
надгражда
Процесът
може да
бъде
family, оценката).
if family reunification
in country
outside
рационализиран
и бърз, ако
процедурите
съсEurope is considered.
Beyond
that, every иdeciтавът sion
на комисията
са
определени
ясно
в
станneeds to be documented and key actors
дартниinvolved
оперативни
процедури.
разin the process
need Предлага
training on се
best
работване
на
пилотна
примерна
процедура
въз
interests considerations.

Гарантиране на това, че най-добрият интерес
ще бъде взет предвид на всеки важен етап, не
изисква разработване на допълнителни процедури. Отчитането на най-добрите интереси
предполага предимно адаптирането на съществуващи процедури и дори привеждането им в
по-цялостен
вид чрез ангажиране
на работещиEnsuring
the consideration
of best interests
at
те
в
областта
на
закрилата
на
детето
every key stage is not about developing additi-организации
от самото
начало. Не
нужно това
да е
onal
procedures.
Considering
bestеinterests
is
свързано
с
много
разходи,
а
по-скоро
се
изисmainly about adapting the existing procedures
ква промяна в изпълнението на процесите. Ако
and even making them more holistic by involвсички от посочените по-горе препоръки бъдат
ving child protection actors from the start. It
изпълнени, това автоматично гарантира, че са
does not need to be cost intensive, but instead
взети предвид най-добрите интереси.

1

requires changing how processes are implemented. If all of the above recommendations
are
implemented
it automatically
ensuresпо
thatвъпросиЯсно
разделение
между органите
the
best
interests
is
considered.
те на убежището и тези за закрила на детето

2.

и на различните им отговорности. Всички решения, касаещи детето, с изключение на тези
по убежището, трябва да се вземат от орган
за закрила
на the
детето,
не the
от такъв
по въпроClearly
separate
asylumа and
child proсите
на
убежището
(особено
решения
tection bodies and their different responsibili- в обхвата
на оценката
и определянето
на най-доties.
Except
for the asylum
decision, all decisiбрия
интерес).
отново
– като
посредници
на
ons
concerning
theИchild
should
be taken
by a
най-добрия
интерес,
попечителите
са
основни
child protection body and not the asylum body
фигури, водещи вземането на решения. Разяс(especially decisions in the scope of the BIA
няването на ролите и отговорностите (напр. в
and BID). Again, guardians are the key figure in
стандартни оперативни процедури) би могло да
guiding the decision as they are the agent for
помогне, за гарантиране на разграничаването.
the
best interests.
clarificationиof
the roles си децаВ зависимост
отAвъзрастта
зрелостта
and
responsibilities
(e.g., inвъв
SOPs)
can help to
та трябва
да участват
вземането
на всички
ensure
the
distinction.
Children,
depending
основни решения, които ги засягат (вж. точката
on
age and По
level
of maturity,
must be involved
по-долу).
време
на дискусиите
в рамките на
in
all
key
decisions
involving
them
(see
point
кръглата маса с работещи в областта държавbelow).
During the roundtable
discussions
with
ни специалисти
бяха изразени
противоположни
state
practitioners
thereтова
were дали
opposing
viewsразделястановища
относно
такова
неwhether
е осъществимо
при съществуващите
on
such a separation
would be possib-правни
рамки,
че legal
тозиframeworks
въпрос трябва
даthere
бъде проle
under така
existing
and so
учен
допълнително.
is a need for this to be explored further.

2

основа на препоръките в настоящия документ,
данни от Здрави и невредими и указанията на
ВКБООН относно определянето на най-добрия
интерес18, с които съществуващите процедури в
Establish an independent review/conflict
една държава се адаптират, за да се демонстриresolution body for all decisions taken for or
ра ефикасността. Детето, а също така и попечиbehalfда
ofбъдат
the UASC.
The childкакто
needsпри
to be
телят on
трябва
изслушани
пърprovided
with
a
remedy
to
challenge
decisions
воначалната оценка, така и при определянето на
which he/she
thinks
are not in his/her
best inteнай-добрия
интерес.
Процедурата
по определяrests
(e.g.,
BID,
appointment
of
guardian,
proнето на най-добрия интерес трябва да включва
care arrangement).
The existence
of anна
оценкаvision
на закрилата
в страната
на убежище
effective ако
remedy
willдума
further
the primary
семейството,
става
заfoster
събиране
на сеdecision
maker toизвън
consider
the bestОсвен
interests.
мейство
в държава
Европа.
това
всяко Such
решение
трябва
документирано,
a review
body да
hasбъде
to be equipped
with
а основните
работещи
по процеса
организации
the necessary
authority
and can for
example sit
и специалисти
трябва
да преминат
обучение
отwith the court
on youth
and welfare
issues, the
носно ombudsperson
съображенията,
свързани
с
наи-добрия
for children, or the national huинтерес.
man rights institution. The appeal to the review

4

3.
3
Институционализиране на подобрените проце-

Institutionalise
anиenhanced
BIA and
the BID
дури за оценка
определяне
на най-добрия
инеin
the
national
regulatory
framework.
Develop
терс в националната регулаторна
рамка. РазSOPs
on the на
procedure
and anchor
it in theпроцедури
работване
стандартни
оперативни
regulatory
framework.
It
should
include
относно процеса и залагането му вan
регулаторнаindividual,
and multi-disciplinary
та рамка.enhanced,
Това трябва
да включва индивидуалBIA at any new phase, initiated by the
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body should have suspensive effect while the
decision is an administrative and not substantive review, and can return the decision to

4.

най-вече сред настоящите международни организации, с цел подобряване на процедурите за
издирване на семейството и ефективността по
отношение
на вложеното
време.
Also, family
tracing in this
contextБяха
has toизразеbe unни твърдения,
че
издирването
на
семействата
derstood as including extended family. Again,
трябва
даguardian
бъде многостранен
подход,
да включthe
but also the cultural
mediator
and
ва държавата на произход, първата страна на
the community are key as the participation of
убежище, държави във и извън ЕС. Издирваthe child can only be ensured with a trusting
нето на семейството трябва да бъде изведено
relationship. However, the guardian can decide
на преден план (т.е. да му се отдаде приоритет
to allow family tracing without the consent of
като процедура)
незабавно след установяванеchild if it is in the
interests. Furtherто на the
самоличността
на best
непридружените
и разmore,
family
tracing
needs
to
look
at
a
diverse
делени деца, както и като често прилагана меrangeза
of специалистите,
factors and not only
the mere existenтодология
разработена
с цел
ce of family members.
Nearly all UASC
reporпо-рационализирана
координация.
Освен
това
ted
for
example
that
the
journey
was
primarily
държавите предложиха, че международните
financed
through borrowed
money,вwhich
агенции
с присъствие
в страните,
които живеят членовете
бъimplies they на
mayсемейството,
be required to трябва
pay backда
these
дат ангажирани
с
цел
улесняване
на
оценката
loans, and may also indicate high expectations
на семейната
ситуация.
Въпреки
това органите,
from the families
of UASC
with regard
to finanкоито cial
провеждат
издирването,
трябва
да
гаранsupport in the future. Distress and anxiety
тират,related
че самото
издирване
не
може
да
нанесе
to these expectations were mentioned
вредиby
наUASC
детето.
in several UNHCR-led surveys, partiОсвенcularly
това byиздирването
на семейството при
members of the Afghan community.
тези обстоятелства трябва да се разбира като
включващо и роднини. Тук отново попечителят,
както и културният медиатор и общността са
много важни, тъй като участието на детето може
да се гарантира само чрез взаимоотношение
на доверие. Попечителят обаче може да реши
дали да разреши издирване на семейството
без съгласието на детето, ако това е в неговия
най-добър интерес. Наред с това при издирването на семейството трябва да бъдат взети
предвид редица фактори, а не само наличието
на членове на семейството. Почти всички непридружени и разделени деца посочват например, че пътуването е финансирано предимно с
пари назаем, което предполага, че може да се
налага да върнат тези заеми и може да е сигнал
за високи очаквания от семействата на непридружените и разделени деца, що се отнася до
финансовата подкрепа в бъдеще. Напрежението и тревогата, свързани с тези очаквания бяха
споменати от непридружените и разделени
деца в няколко проучвания на ВКБООН, най-вече от членове на афганистанската общност.

Създаване на независим орган за преглед/разрешаване на конфликти за всички взети решеthe original
taker with theи request
to
ния
вместоdecision
непридружените
разделени
деца
или
от негово
име. Детето at
трябва
да получи
re-decide.
State representatives
the roundправни
средства
за защита
да оспори
table expressed
reservations
regarding
the решения,
за
които смята,
не са в неговия
най-добър
establishment
of anче
independent
review body
интерес
(напр.
определяне
на
най-добрия
инconsidering the additional costs it would add.
терес, определен попечител, условия на предоставяне на грижи). Наличието на ефективни
средства за правна защита допълнително ще
насърчи основния орган, вземащ решения, да
Include robust family tracing in the procedure
взема предвид най-добрия интерес. Такъв орas part of the BIA. A reflection is needed at the
ган за преглед трябва да разполага с необходиEuropean level to examine what standards of
мите
правомощия и може например да заседаtracing
(length,
partners,
and reasonва
заедно
съсmeans,
съда по
въпросите
на младежта
ableness)
must
be
pursued
and
what
degree
и благосъстоянието, омбудсмана за децата или
of cooperation may
be sought from
children на човенационалната
институция
по правата
andОбжалването
their appointed пред
guardians,
including
cases трябка.
органа
за преглед
where
there
are
reasonable
grounds
to
belieва да спира изпълнението, докато решението е
ve thatна
children
are still under the
influence
обект
административно,
а не
на съществено
преразглеждане,
и може
да върне
решениеof smugglers or traffickers
or family
members
то
при
първоначалния
орган, country.
който го
е взел с
who
want
them to reach a certain
Duмолба
за вземане
на повторно
решение. Дърring roundtable
discussions,
state representatiжавните
представители,
в кръглата
ves stressed
the necessity to участвали
explore different
маса,
изразиха
резерви
относно
създаването
partnerships, especially within the present
на
независим
орган за преглед
предвид
international
organisations,
to enhance
family допълнителните
разходи,
до
които
това
би
tracing procedures and time effectiveness.довело.
It

5

was also stated that family tracing should be
a multi-faceted approach including country of
origin, countryна
of first
asylum,издирване
EU and non-EU
Включване
активно
на семейstates.
Family
tracing
should
be
frontloaded
ството в процедурата по изготвянето на оценка
(i.e.,най-добрия
given priorityинтерес.
as a procedure)
immediaна
Необходим
е дебат на
tely as the UASC
is относно
identified,това
immediately
as
европейско
ниво
кои стандарти
за
издирване
(продължителност,
средства, партthe UASC is identified,
as well as a common
ньори
и разумен
характер)
трябва да
methodology
between
actors developed
for се спазват
и
каква
степен
на
сътрудничество
more streamlined coordination. In addition, може да
се
търси
от децата
и определените
за aтях поstates
suggested
international
agencies with
печители,
случаи,
в които има
presence in включително
countries whereвfamily
members
разумни
основания
да
се
смята,
че
децата
все
reside should be involved to better facilitate
an
още са под влиянието на каналджии, трафиassessment of the family’s situation. However,
канти или членове на семейството, които искат
tracing authorities need to also ensure that the
от тях да достигнат до определена държава. В
tracing itself cannot cause harm to the child.

5.

хода на дискусиите от кръглата маса държавните представители подчертаха необходимостта от разглеждане на различните партньорства,
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7.
7
Тежка
Heavy бюрокрация
Bureaucracy
и
администрация
and
Administration

Подробно statement:
описание на проблема:
Problem

2.

Предоставянето
на подходящи
грижи, закрила
The
provision of appropriate
care, protection,
и цялостно
решение
зависи
от on
ефикасността
and
comprehensive
solutions
depends
the
на
административните
процедури.
Усложненаefficiency of administrative procedures. Howeта bureaucracy
бюрокрация
и administrative
администрация
обаче често
ver,
and
complexity
създават затруднения и предизвикателства,
often pose hurdles and challenges, sometimes
като понякога това води до оставянето на деца
leaving children living in poor conditions while
да живеят в бедност, като същевременно каcapacities of appropriate care arrangements
пацитетът за предоставяне на адекватни гриare not fully utilized. This can be within a
жи не се оползотворява напълно. Това може
country
but в
also
affects cross
border
coopera-но също
да стане
рамките
на една
държава,
tion,
posing
protection
risks
and
wasting
state
така засяга трансграничното сътрудничество
и
resources.
Leaner
and
more
effective
proceduсъздава рискове за закрилата и такива от проres
are desperately
needed asресурси.
they can ensure
пиляване
на държавни
Има спешна
operationalization
of standards
and more процедури,
нужда от по-стегнати
и ефективни
efficiency.
тъй като чрез тях може да се гарантира, че

“I think
procedures are
„Мисля,
че процедурите
very дълги
long and
take too
са много
и отнемат
много
време.“
much
time.”
Аднан
Ша*, Shah*,
Adnan
момче на 17 г., Пакистан

стандартите ще бъдат приведени в действие,
и то по-ефективно.

Vision/Objective:
Визия/цел:

The administrative procedures for UASC at
Административните
national
and also regionalпроцедури
level are leanза
andнепридружени
и
разделени
деца
на
национално
cost and time efficient, catering for a prompt и регионално of
равнище
да са стегнати,
рентабилни и
provision
care, protection,
and a comprehenефективни
по
отношение
на
вложеното
време;
sive solution which is in the best interests of
с тях да се гарантира своевременното предосthe child.

Male, 17, Pakistani

3.

Possible
Пътища за
развитие и
ways
ключови and
етапи:
forward
1.
milestones:

“An organized procedure is needed that first
tells us ourпроцедура,
rights and
„Организирана
при
opportunities.
която
първо ще ни сеCurrently
посочват
правата
и възможностите
we are
afraid to askни.
for
Вместо
това ние се страхуваме
accommodation.”
да помолим за настаняване.“
Farid Akbar*,
Фарид Акбар*,
Male,
Afghan
момче
на 1616,
г., Афганистан

Свеждане до минимум на процедурите посредством централизиране и предоставяне на правомощия на попечителите от националната
институция за попечителите и посредством разработване на стандартни оперативни процедуMinimize procedures by centralising and
ри за целия процес (с ясно посочване на ролиempowering guardians of the national guardiте и отговорностите). И двете намеси могат да
an institution and by developing SOPs for the
имат огромен ефект върху закрилата на децата,
whole process (clearly stating who does what
както и върху рентабилността на националната
when).
BothНай-вече
interventions
can have an im-оперативни
система.
стандартните
mense
impactще
on помогнат
the protection
of children as
процедури
за рационализирането
well
as
on
the
cost
effectiveness
a national
на процесите. Може да бъдеofразработена
приsystem.
Especially
the
SOPs
will
help
to
streмерна процедура, както и евентуално привлиamline
processes.
A model procedure
could които да
чане на
частни консултантски
фирми,
be
developed,
perhaps
bringing in private
оказват
помощ
при also
разработването
на такава
стегната примерна
процедура,
която след това
consulting
firms to support
with the developда бъде
изпробвана
в пилотна
държава.
ment
of such
a lean model
procedure,
and then

1

50

be tested in a pilot country.

3

Създаване на платформа на равнището на ЕС
за координация
между
органите,platform
които засеEstablish EU-level
coordination
дават among
периодично
с цел
на basis
проauthorities
whoустановяване
meet on a regular
пуски, toи identify
работят
по
решения
за
преодоляване
gaps and work on solutions to overна различните
предизвикателства.
Форумът
come the different
challenges. The Child
Proза закрила
на
децата,
който
заседава
веднъж
tection Forum, which meets once a year could
годишно,
може
даaпредостави
такава
платфорprovide
such
platform although
it would
be
ма, въпреки че би било от полза да се създаbeneficial to set up a more institutionalised
де институционализирана група с определени
group with terms of reference and the clear
компетенции и мандат, както и с ясната цел за
aim of harmonizing approaches and helping to
хармонизиране на подходите и оказване на поdevelop some of the European initiatives. FRA,
мощ при
разработването на някои европейски
EASO, EUAA
could possibly
play a role inправа,
this.
инициативи.
Агенцията
за основните
Европейска служба за подкрепа в областта на
убежището, Агенцията на Европейския съюз
в областта на убежището биха могли да имат
роля за това.

тавяне на грижи, закрила и цялостно решение,
което е в най-добрия интерес на детето.

50

2

Повечето от посочените по-горе препоръки в
Most of the above mentioned recommendaкрайна сметка ще доведат до по-ефективни и
tions will eventually also lead to more effective
рационализирани
процедури. Например чрез
and
streamlined
procedures.
an example,
едно силно и ефективно
правноAsпопечителство
andзабавяния
effective legal
guardianship
ще се strong
избегнат
при
вземанетоwill
на реvoid
delays
in
decision
making
and това
care arшения и предоставянето на грижи;
също
rangements
andза
help
in identifyingна
remaining
така би
помогнало
откриването
все още
administrative
challenges, the EASOтрудности;
network
съществуващи
административни
of Dublin Units
andиenhanced
deployment ofдо
европейските
мрежи
командированията
звена liaison
съгласно
Реглемента
Дъблин
ще toпомогofficers
to Dublin Units
will help
faciнат заlitate
улесняването
на по-бързото
събиране
faster family reunification,
and the
above
на семействата,
а посочената
по-гореcanсистеmentioned case
management system
faciма за litate
управление
на
случаите
може
да
улесни
faster exchange of information.
по-бързия обмен на информация.
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Бележки

1

Вж. Общ преглед на всички стандарти за закрила на
децата, кодифицирани на равнището на ЕС на адрес: http://www.connectproject.eu/PDF/CONNECT-EU_
Reference.pdf

2

Трите консултации се проведоха в Берлин (2425.11.2016 г.), Рим (2-3.11.2016 г.) и Белград (1415.11.2016 г.)

3

Кръглата маса бе организирана съвместно с правителството на Швеция с участието на ресорните министерства на Австрия, Германия, Гърция, Дания,
Италия, Норвегия, Сърбия, Финландия и Швеция.

4

5

Европейска служба за подкрепа в областта на убежището, Оценяване на възрастта в Европа на практика,
2013 г., http://www.refworld. org/docid/532191894.html

6

Културните медиатори са граждани, които говорят
необходимите езици, обучени са относно техниките
за контакт в деликатни ситуации и медиация и се контролират отблизо от НПО.

7
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Консултацията бе организирана съвместно от ГД
„Правосъдие“ и ГД „Вътрешни работи“. Сред участниците бяха Европейската служба за подкрепа в
областта на убежището (ЕСПУ), Frontex, Агенцията
за основните права (АОП), ВКБООН, УНИЦЕФ, Международната организация по миграцията (МОМ) и неправителствени организации от Брюксел.

Асоциация I Girasoli, Defence for Children International:
SafeGuard, safer with the guard [SafeGuard – в по-голяма безопасност с попечителя], транснационален
доклад за Европа, 2016 г.

9

Асоциация I Girasoli, Defence for Children International:
SafeGuard, safer with the guard, транснационален доклад за Европа, 2016 г., АОП, Системи за попечителство за деца, лишени от родителска грижа в Европейския съюз [Guardianship systems for children deprived
of parental care in the European Union] https://ec.europa.
eu/anti-trafficking/sites/antitrafficking/files/guardianship_
systems_for_children_deprived_of_parental_care_in_
the_european_union_en.pdf
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&
source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKE
wiJ29S1wpfQAhUHAsAKHXmpBOoQFggfMAA&url
=http%3A%2F%2Fec.europa.
eu%2Fdgs%2Fhomeaffairs%2Fe-library%2Fdocs%2Fguardianship_for_
children%2Fguardianship_for_children_deprived_of_
parental_care_ en.pdf&usg=AFQjCNHbxu3vXdPhekFad12-JteJ_cOpQ&sig2=X-XxVbHonIKTK34A4aRXfw,
2015 г.

Бюро за борба с трафика на хора, Анализ на разходите и ползите от правното попечителство за непридружени и отделени от семействата си деца мигранти в
Англия и Уелс, възложено от УНИЦЕФ, Обединеното кралство и The Children’s Society, юни 2014 г., стр.
3-4, 49. Вж. и: УНИЦЕФ, Обединеното кралство, Обществото на децата – индикативни разходи и ефективност при попечителството [The Children’s Society,
Indicative Costs and Efficiencies of Guardianship], март
2014 г.

11

https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/
e-library/docs/guardianship_for_children/guardianship_
for_children_deprived_of_parental_care_en.pdf
http://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/fra2014-guardianship-children-0_bg.pdf – на бълг. език.

Представител „означава лице или организация, определени от компетентните органи да помагат на
непридружено [дете] и да го представляват при процедури [за международна закрила] с цел да се гарантира най-добрия интерес на детето – и при необходимост – извършване на правни действия от името
на [детето].“, член 2, буква й) на Директива 2013/33/
ЕС относно условията на приемане. Представителите или правните представители се различават от
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законодателство.
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Схемата за релокацията приключва през септември
2017 г.
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Документ на ВКБООН относно поуките от преместванията, февруари 2016 г.
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Практически наръчник на Европейска служба за
подкрепа в областта на убежището за издирването
на семейства, стр. 59: „Издирването на семейството
представлява търсене на членове на семейството
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