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Закрилата на детето срещу
„всички форми на физическо
или умствено насилие, посегателство или злоупотреба,
липса на грижи или небрежно отношение, малтретиране
или експлоатация, включително сексуални престъпления е основно право, гарантирано от Конвенцията на ООН
за правата на детето.

© UNICEF Bulgaria/2014
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Въведение

През месец ноември 2014 г. bTV и УНИЦЕФ
България стартираха мащабната информационна и застъпническа кампания, целяща да повиши чувствителността на обществото относно проблемите с насилието
над деца, последици от него върху физическото и емоционално развитието на детето
и начините да бъде осигурена адекватна
подкрепа и грижа за пострадалите. Кулминацията на инициативата беше благотво-

рителен концерт – телетон, който се състоя на 24 януари 2015 г. Концертът целеше
да набере средства за създаване на Зона
ЗаКрила – Център за застъпничество и
подкрепа за деца преживели насилие и
техните семейства, който предоставя подходяща здравна, психологическа, правна
и социална помощ на пострадалите в три
области на страната – Монтана, София и
Шумен.

Постигнахме голям напредък в полза на децата, жертви на
насилие в България, но хиляди деца все още чакат помощ.

Предизвикателства
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ФАКТИ ЗА НАСИЛИЕТО


3,158 сигнала за насилие над деца в България са получени през
2016 г. по данни на Агенцията за социално подпомагане. Хиляди други остават невидими.



Отделите за закрила на детето са работили по 1 839 случаи на деца,
пострадали от насилие през 2015 г. В 67% от тях насилието е извършено
в семейството.



4 519 случая на агресия са регистрирани в училище от септември 2014
г. до края на 2015 г.



68% от родителите споделят, че оправдават леките форми на
физическо насилие с възпитателна цел като удрянето на шамар, например.



1 от 10 момичета до 20 години по света е било жертва на сексуално насилие. (Доклад на УНИЦЕФ - Hidden in Plain Sight , 2014)



Поведението на децата-жертви на насилие често се приема като противообществено. Вместо да получат подкрепа и терапия, те биват наказвани с престой в превъзпитателни институции, докато възрастните извършители остават непотърсени и ненаказани.



В България съществуват ограничен брой специализирани услуги
за терапия и подкрепа на деца преживели насилие.

Нашето решение
Детският център за застъпничество и подкрепа предоставя услуги на деца, преживели насилие и
техните родители, като им осигурява сигурност, безпристрастност
и подходи и практики, в които найдобрият интерес на детето е във
фокуса на всяка интервенция.

Детски център за застъпничество и
подкрепа „Зона ЗаКрила“
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Кризисна интервенция;



Застъпническа подкрепа;



Съдействие при осигуряване
на медицински консултации;



Психологическо
консултиране;



Правно консултиране и
придружаване;



Подготовка за явяване на
дете в съда или провеждане
на разпит;



Щадящо изслушване на деца
участващи в досъдебни и
съдебни процедури в „Синя
стая“.
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Зона ЗаКрила осигурява:

От началото на съвместната застъпническа и фондонабирателна кампания на УНИЦЕФ и bTV „Бъдеще без насилие за
всяко дете“, УНИЦЕФ създаде три Детски центъра за застъпничество и покрепа „Зона ЗаКрила“ в страната блгодарение на
хилядите редовни дарители, които подкрепиха инициативата.

Резултати за децата
От началото на работата си до 30 юни 2017 г. Зона ЗаКрила
са подкрепили общо 228 деца и 182 родители.
Трите центъра са работили на територията на 23 общини. Обхванали са деца, които са
преживели различен тип насилие. Зона ЗаКрила в трите области са работили по 84 случая
на домашно насилие, 60 сексуално насилие, 29 физическо насилие и 15 случая на булинг.
Децата са ползвали различна подкрепа от Зона ЗаКрила в зависимост от техните индивидуални нужди.
Най-голяма нужда има от правната помощ, която включва информиране за правата, подкрепа при взаимодействието с правосъдната система, правно представителство.
На на второ място е нуждата от психологическа подкрепа и терапия – индивидуална оценка, индивидуална и групова терапия. Увеличават се и случаите на
изслушване на деца, участващи в досъдебни и съдебни процедури.
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 152 деца са подкрепени чрез психологическо консултиране и терапия;
 154 деца и родители са получили правна помощ;
 76 деца са били изслушани в щадяща среда – Сини стаи.
Децата и родителите, които са ползвали услугите на Зона ЗаКрила са насочени
от различни институции – отдел „Закрила на детето“, съд, полиция, прокуратура,
училища, други граждани. Това показва ефектите от популяризиране на услугата
и партньорството с институциите на местно ниво.
В допълнение на работата с деца-жертви на насилие, трите екипа на Зона ЗаКрила работят и в детски градини и училища за информиране на децата, развиване
на социални умения, развиване на уменията на учители и възпитатели. В тези
превантивни дейности са обхванати над 480 деца от различни възрасти.

Изпълнени дейности през 2016 г.
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 Обучения и супервизия на екипите
на „Зона ЗаКрила“ за работа със семейства и деца-жертви на насилие.
 Наръчник за правно консултиране
на деца-жертви и свидетели на насилие и престъпления за социалните работници и психолозите в Зона
ЗаКрила;
 Семинари и обучения за междуинституцонално взаимодействие по
случаите на насилие с участието на
съдии, разследващи полицаи, прокурори, представители на отдел закрила
на детето и местни НПО;
 Регулярни срещи с държавните и
неправителствени партньори на областно и общинско ниво за повишаване на чувствителността и капацитета на професионалистите, както и
за промяната на нагласите към децата и семействата преживели насилие;
 Организиране на десетки работни
срещи за екипите на трите центъра
за застъпничество и подкрепа за обмяна на добри практики по работата със случаи на деца-жертви на
насилие и техните семейства;
 Аналитичен преглед от международен консултант на работата на
трите Зона ЗаКрила, проведен през
август 2016 г.

Основните заключения от прегледа са, че: „Центровете Зона ЗаКрила
функционират на базата на съществуващи международни модели за добра
практика при работа със случаи на
насилие над деца.“
 Обзавеждане на помещения в Зона
ЗаКрила Шумен с помощта на ИКЕА
България;
 Партньорите на УНИЦЕФ – Институт
по социални дейности и практики и
фондация „Асоциация Анимус“ получиха лиценз за управление на нов
тип социална услуга - Детски център за застъпничество и подкрепа
Зона ЗаКрила от Държавната агенция за закрила на детето;
 Държавна агенция за закрила на детето (ДАЗД) извърши цялостни проверки на дейността в два от детските центрове за застъпничество
и подкрепа Зона ЗаКрила в гр.
Монтана и гр. Шумен. Оценката на
ДАЗД е много положителна.
НА НАЦИОНАЛНО НИВО УНИЦЕФ
ПРОДЪЛЖАВА ПАРТНЬОРСТВОТО С
ДЪРЖАВАТА ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА
ПОЛИТИКИТЕ, ЗАКОНОДАТЕЛСТВОТО И КАПАЦИТЕТА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ И
ЗАКРИЛА НА ДЕЦАТА ОТ НАСИЛИЕ.

 През 2016 г. Министерски съвет подписа Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие,
наричана още Истанбулска конвенция и предстои нейната ратификация
и адаптиране на националното законодателство;
 През февруари 2017 г. Министерският съвет прие и Национална
програма за превенция на насилието и злоупотребата с деца. Предстои приемане на дву-годишен план
за действие за изпълнение на Програмата.
 През март 2016 г. УНИЦЕФ подписа
меморандум за сътрудничество
с Министерство на вътрешните
работи, в който една от основните
цели е повишаването на капацитета
на полицейските служители за работа с деца жертви и свидетели на насилие и престъпления;
● През есента на 2016 г. стартира
преглед на законодателството в
рамките на работна група, сформирана от Народното събрание, която ще даде препоръки за отстраняване на установени несъответствия
с международни стандарти и добри
практики;

Планирани дейности през 2017 г.
През 2017 г. продължава специализацията на екипите на „Зона ЗаКрила“ в работата по случаи на деца и семейства, преживели насилие.
 Повишаване на чувствителността на обществото към различните форми на насилие и нуждата от сигнализиране за жертви или свидетели на случаи на насилие.
 Надграждащи обучения за повишаването на капацитета на специалистите в клиничната работа с децата жертви.
 Периодични супервизии за персонала на Детските центрове за застъпничество и подкрепа с различни експерти за работа по случаи на насилие.
 Разширяване на работата на „Зона ЗаКрила“ с училища за повишаване на чувствителността по темата за тормоза в училище, както и за подкрепа на децата в училище за
справяне с конфликтни ситуации, без да прибягват към агресия.
 Разработване на две брошури за деца и за професионалисти със специфична насоченост към разпознаване на насилието и сигнализиране за деца в риск или жертви на
насилие.
 Регулярни срещи с държавни и неправителствени организации по места за разширяване
и укрепване на вече създадените партньорства за повишаване на ефективността на
комуникация, координация и взаимодействие по случаите на насилие над деца.
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 Обучения за служители в системата на полиция, прокуратура, съдилища за правата на децата, участващи в правни процедури и по-специално гаранции за защита на
децата, пострадали от и свидетели на престъпления и насилие, както и процедури за
шадящо изслушване.
 Документиране и остойностяване на работата на „Зона ЗаКрила“ с оглед на застъпническата дейност за осигуряване на устойчивост.

Финансов отчет (януари 2016 г. – декември 2016 г.)
По време на благотворителния концерт-телетон под надслов „Бъдеще без насилие за
всяко дете“, излъчен в ефира на bTV през януари 2015 г., над 23 000 зрители подкрепиха общата ни кауза с месечни дарения чрез SMS от 2 или 5 лв.
Набраните средства от редовите дарения в подкрепа на „Зона ЗаКрила“ за периода
януари – декември 2016 г. възлизат на 276,837 лв.
Изразходваните средства по проекта за периода януари 2016 г. – декември 2016 г. са
следните:
Дейност
Функциониране на Зона ЗаКрила в Монтана, Шумен и София
Методическа подкрепа и застъпничество
ОБЩО

Сума (BGN)
395 827 лв.
22 943 лв.
418 770 лв.
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• Общо изразходваните средства включват дарения от БЛАГОДЕТЕЛИ, привлечени по време на телетона
„Бъдеще без насилие за всяко дете“, както и от други източници.

