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ВЪВЕДЕНИЕ

В периода март – май 2015 г. УНИЦЕФ България в партньорство с Държавната агенция за закрила на децата (ДАЗД) проведе Национална консултация с деца във връзка с актуализирането на Националната стратегия за детето 2008 – 2018 г.

Националната консултация се проведе в три етапа:
Първият етап (10 март – 10 април 2015 г.) включваше активна медийна и социална
кампания „Моят глас е важен“ и онлайн анкета, чрез която над 6 000 деца споделиха
своето мнение по теми, свързани със семейната среда, образованието, детското
участие, свободното време и предизвикателствата, които засягат живота на децата в България.
По време на втория етап (19 март – 7 април 2015 г.) УНИЦЕФ, в партньорство с неправителствени организации (НПО), организира преки консултации по същите теми
с деца от уязвими общности: деца, живеещи в ромски общности, деца с увреждания
и деца, потребители на социални услуги.
В рамките на третия етап (22 – 24 април 2015 г.) беше организиран Национален детски форум „Моят глас е важен“, по време на който бяха представени резултатите от
проведената онлайн анкета и преките консултации. Общо 30 деца, 26 от които участници в предходните два етапа, и 4-ма представители на детски и младежки структури обсъдиха резултатите и формулираха препоръки и предложения за действия
в шест тематични области: „Децата в България“, „Свободно време и споделяне/търсене на помощ“, „Образование и училище“, „Семейство и семейна среда“, „Право на
мнение“, „Солидарност (децата по света)“.
Предложенията и препоръките на децата, направени по време на Националния форум, са представени в Приложение 21.

1 Приложение 2 “Доклад от проведени консултации с деца в периода март-април 2015 г. във връзка с актуализирането на Националната стратегия за детето 2008-2018 г.
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***
Настоящият доклад представя в обобщен вид резултатите от първите два етапа на
Националната консултация с деца и цели да очертае ключовите теми, които вълнуват децата в България.
Граници при интерпретацията на данните
Реализираните допитвания са проведени по метода на отзовалите се деца, а при
преките консултации - чрез директна покана.
Въпреки че данните не са представителни за генералната съвкупност на лицата от
7 до 18 години, живеещи в България, заради големия брой на участниците резултатите могат да бъдат интерпретирани като тенденции с висока степен на валидност.
Инструмент на регистрация
Допитването до детското мнение е направено чрез единен инструмент – полу-стандартизиран въпросник с 37 въпроса (съдържателни и демографски), стилово ориентирани към детска и младежка аудитория.
Въпросите са предимно от затворен тип2 с възможност за един или повече отговори.
Скалата съдържа средно 3-4 варианти на отговор. В част от скалите има разновидност „друго” и възможност за свободно допълване на отговор. Не са допуснати
възможности за отговор като „не зная” и „не мога да преценя/колебание”. Няма и
въпроси от типа форсирани3.
Въпросникът съдържа общи и специфични блокове, в зависимост от това дали и в
какъв тип училище учи респондентът към момента на провеждане на допитването.
Блоковата структура е съобразена с изискването изследваното лице да навлезе постепено в темата, да се създаде доверие и рефлекс за искрен отговор, да не се
достига до преумора и намаляване на вниманието в хода на анкетата.

2 Въпрос от „затворен тип“ е въпрос, при който възможностите за отговори са предварително формулирани,
съгласно хипотези за мнения и твърдения, разработени от изследовател или на базата на предходни проучвания.
3 Въпрос от типа „форсиран“ е затворен въпрос, при който респондентът е задължен да избере някое от твърденията, вписани като отговор на въпроса и не може да откаже да даде отговор.
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Въпросникът покрива съдържателно три от основните области на интервенция
(оперативни цели) на Националната стратегия за детето 2008-2018 г.:
 намаляване на детската бедност и насърчаване на социалното включване на
децата;
 осигуряване на равен достъп до образование;
 насърчаване на детското участие във формулирането и прилагането на
политики, насочени към децата.
Оперативна цел „Подобряване здравето на децата“ е извън обхвата на проучването.
Инструментът дава възможност на децата свободно да коментират и допълват всяка
от областите чрез отворени въпроси за самостоятелно попълване4.
Структурата на въпросника следва следната тематична последователност5:
 очаквания за бъдеще и актуални проблеми пред децата;
 образование и училищен живот;
 свободно време и отдих;
 семеен живот;
 взаимоотношения с връстници и възрастни;
 детско участие и включване в обществения живот.
Резултатите от подадените анкети са представени в същата последователност.

Методика
Изследването е проведено по метода на онлайн анкетата и преките консултации.
Онлайн анкета
Онлайн анкетата „Моят глас е важен” е количествен по своя характер инструмент,
предназначен за самостоятелно попълване от деца на възраст от 7 до 18 години.
4 Въпрос от типа „отворен“ е въпрос, който не съдържа предварително формулирани отговори. Този тип въпроси позволяват напълно неограничено споделяне на мнението. Подадените отговори се обобщават чрез технология на преобразуване, която позволява мерене на тежест на мнението, наречена кодиране. В изследването
изцяло отворени са 5 въпроса, 8 са полуотворени/полустандартизирани.
5 Приложение 1: Инструмент за регистрация на детско мнение, кампания „Моят глас е важен“
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Анкетата беше публикувана на сайта на УНИЦЕФ България в периода 10 март – 10
април 2015 г. Информация и линк към нея бяха изпратени до медиите, до всички
регионални инспекторати по образование, до неправителствени организации, работещи с деца, и до партньори на УНИЦЕФ България. Рекламен банер – покана за
участие в кампанията „Моят глас е важен”, с линк към въпросника беше публикуван
в 51 интернет сайта, подбрани по най-голям дял на детско присъствие. Интернет
банерите са генерирали общо 12,97 милиона импресии (кликвания).
За периода 10 март - 10 април 2015 г. анкетата е попълнена от 6 531 деца, които
дават мнението си по редица въпроси, свързани с отношенията с родителите, връстниците и приятелите си; споделят вижданията си за училището и училищния живот
и мечтите си за бъдещето; говорят за правото на децата на глас, правото да бъдат
изслушвани и да изразяват позиция.
373 анкети не са включени в анализа, поради различни причини: анкетата е попълнена за по-малко от 5 минути, отговорите са непоследователни, стилистиката на
изказа ясно показва, че мнението е на лице над 18 години (38 случая).
Онлайн анкетата е анонимна, не събира персонална информация и не дава възможност попълнилите я да бъдат директно идентифицирани.

Пряка консултация
Пряката консултация представлява работа в група от 8 до 30 деца върху
количествения инструмент на проучването с помощта на фасилитатор.
Всяко дете-участник в консултацията отбелязва свой отговор на въпросите, включени
в онлайн анкетата, или изразява своето мнение в рамките на групата.
В преките консултации участваха 139 деца с различен социален статус и етнически
произход и специфични потребности: деца от малки населени места, деца с
увреждания, деца от ромски произход, деца - ползватели на социални услуги от
резидентен тип (Домове за деца, лишени от родителски грижи), деца със специални
образователни потребности.
Те бяха поканени да участват в преките консултации със съдействието на Фондация
„Партньори България“, Фондация „Социални практики в общността“, Български мла-

www.unicef.bg

5

дежки червен кръст, Сдружение „Бъдеще за децата“ и Фондация „Здраве и социално
развитие“.
Децата-участници в преките консултации ползват услугите, предоставени от организациите или се включват активно в техните програми и проекти.
Преките консултации включваха 8 преки консултации с деца и Национален форум
„Моят глас е важен”.
В периода 19 март - 7 април се проведоха:
 3 групи с деца от малки населени места – 30+30+30 (90 деца).
 1 група с деца от ромска общност – 21 деца;
 2 групи с деца с увреждания – 7+7 деца;
 1 група с деца, ползватели на социални услуги – 8 деца;
 1 група с деца от Български младежки червен кръст – 6 деца.
Цялостната методология на провеждане на консултациите е описана в Приложение 26.
Настоящият доклад анализира данните от количественото изследване. Използвани
са цитати на мненията на деца, изразени по време на преките консултации, като е
запазен правописът и стилистиката. Цитатите са обозначени с кавички и наклонен
шрифт.

6 Приложение 2: Доклад от проведени консултации с деца в периода март-април 2015 г. във връзка с актуализирането на Националната стратегия за детето 2008-2018 г.
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ПРОФИЛ НА УЧАСТНИЦИТЕ
Пол
По данни на Националния статистически институт7 (Преброяване на населението и
жилищния фонд, 2011 г.) децата в България във възрастовата група от 7-18 години
са 807 520, като близо половината (51%) са момчета, а 49% - момичета.
Над 2/3 (72%) от децата живеят в градовете, а 15% - в София.
От общо 6 158 деца, участвали в анкетата „Моят глас е важен“, над половината –
3 435 или 56% са момичета.
Съотношението между участвалите в анкетата момчета и момичета (44% - 56%)
е обратно на съотношението в генералната съвкупност от деца в България (51% 49%):
Графика 1: Разпределение по пол на децата, участвали в „Моят глас е важен“,
спрямо данни на НСИ, 2011 г.
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N=6158, данни от „Моят глас е важен“

̸̨̛̥̥̖

n= 807520, НСИ 2011

7 Основен източник на информация за генерална съвкупност, цитиран по-долу като НСИ 2011 г., е Национален
статистически институт на Република България, последно актуално преброяване на населението, от 2011 г.
http://censusresults.nsi.bg/Census/
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Възраст
Разпределението на участниците в анкетата по възраст показва по-големи отклонения спрямо генералната съвкупност от деца на възраст 7-18 години.
В изследването са се включили основно деца над 12- годишна възраст. Участието на
по-малките деца (под 12 г.) е много слабо изразено, но от подадените данни не могат
да се изведат причините за това.
Една трета от тежестта в изразените мнения се носи от 14-15-годишните. Групата на
16-18-годишните е близка до генералните стойности.
Графика 2: Възраст на децата, участвали в „Моят глас е важен“, спрямо данни на НСИ,
2011 г.
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N=6158, данни от „Моят глас е важен“

n= 807520, НСИ 2011

Населено място
В анкетата „Моят глас е важен” са взели участие деца от различни населени места.
Децата от селата са ¼ от всички участници и са с 4% по-малко спрямо генералната
съвкупност.
Най-голям – 42%, е делът на децата, живеещи в малки градове. Това рефлектира
върху общата картина на изразените мнения – анализът трябва да отчете, че преобладаващите мнения са изразени именно от тази група деца.
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Трябва да се посочи още, че преценката в какво населено място живеят, е оставена на децата. Те сами определят дали населеното място е „малко” или „голямо”, а
разбирането им се основава не толкова на статистическата информация за броя на
жителите, а по-скоро на личните им емоционални възприятия или предишен опит.
Затова е допустимо град, който статистически попада в типа „голям” или „областен
център”, да бъде определен от децата като „малък”, и обратно.
67% от децата са посочили, че живеят в град, различен от столицата. Участниците
от София са 9% – този дял е с 6 пункта по-малък от дела на децата от генералната
съвкупност, които живеят в столицата (15%).
Графика 3: Тип населено място на децата, участвали в „Моят глас е важен“,
спрямо данни на НСИ, 2011 г.

ʪ̨̨̨̛̣̪̯̪̦̭̖̣̖̦̥̭̯́̌́ϳ-ϭϴ̐͘
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От гледна точка на социално-демографските характеристики, най-активни са децата над 12-годишна възраст, сред тях – предимно момичета от по-малки населени
места (малки градове и села).
По-малко активни са момчетата, децата между 7 и 11-годишна възраст и живеещите
в столичния град.
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Образование
Мнозинството от попълнилите анкетата деца са обхванати от образователната система.
45% от тях учат в средни общообразователни училища (СОУ), 11% – в професионално-технически училища (техникуми), 7% – в езикови, 5% – в математически гимназии. (Графика 4).
28 участници до 10-годишна възраст (0.5%) заявяват, че не посещават училище, тъй
като учат вкъщи. Други 44 участници (0.7%) посочват, че не ходят на училище.
Графика 4: Тип училище, посещавано от децата, участвали в „Моят глас е важен“

̏͘ϵ͘ʶ̵̸̨̛̛̛̻̖̹̦̱̣̺̖͍̔̔̌
ʽ˄

25,0%

ˁʽ˄
ˋʽ˄;ˋ̸̨̨̨̨̛̛̭̯̦̭̦̦̱̣̺̖̌̏Ϳ

44,6%
0,7%

ʧ̛̛̥̦̌́̚- ̸̶̛̛̛̱̙̖̔̚

7,3%

ʧ̛̛̥̦̌́̚- ̡̡̛̛̛̖̭̯̖̭̯̖̦̦̱̥̯̖̥̯̏̌ͬ̌̌

4,6%

˃̵̡̛̖̦̱̥;ʿ˃˄Ϳ

10,8%

̸̨̛̛̬̱̱̣̺̖̔̐

5,9%

̡̛̻̺̏

0,5%

̵̸̨̛̛̦̖̦̱̣̺̖̔́̌

0,7%

N=6158

Анализът показва, че 37% от малките деца, посещаващи основно училище (ОУ), са
от села. Този висок процент показва, че децата, учещи в ОУ, са получили по-лесен
достъп до анкетата и са успели да изразят мнението си.
Децата от частни основни училища и от гимназии с чужди езици са предимно от
София.
От попълнилите анкетата учещи в техникуми, делът на момчетата надвишава дела
на момичетата. Обратно е съотношението сред учещите в езикови гимназии или в
гимназии със засилено изучаване на чужди езици – там делът на момичетата е поголям от този на момчетата.
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Семейство
Семейството и семейните модели оказват съществено влияние върху поведението
на децата. Извън училището, това е втората ключова социална доминанта, която
въздейства върху живота на децата.
Мнозинството от анкетираните (82%) посочват, че живеят в семейства с двама
родители.
18% от децата, участвали в анкетата, са от непълни семейства (с един родител),
живеят с друг възрастен (баба, дядо), с един родител и друг възрастен, с по-далечен
роднина (чичо, леля, вуйчо), живеят сами (на квартира) или в Дом за деца, лишени
от родителска грижа.
Всяко 10-то дете (9.5%) живее само с един родител.
В 2% от случаите децата живеят с един родител и друг възрастен (баба или дядо).
При 3% от децата отглеждането е поето само от баба или дядо.
С по 1% в извадката са децата, които живеят сами или с приятели (на квартира,
извън дома си) или в Дом за деца, лишени от родителска грижа.
Графика 5: Семейни модели „Моят глас е важен“

в.23. С кого живееш?
двама родители

81,7%

с един родител
само баба/дядо
с един родител и друг възрастен

9,5%
3,1%
2,1%

живея сам/в дом

1,1%

само с брат/сестра

1,0%

с приятели

0,9%

живея с друг, по-далечен роднина

0,3%

без отговор

0,4%
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Делът на децата от София, които живеят в непълни семейства (в което не фигурират
двама родители), е една четвърт от всички анкетирани (25%).
Данните показват, че промяната на структурата на семейството - от двама родители
към един, е свързана с големината на населеното място – делът на семействата с
двама родители в малките населени места е по-голям от този в по-големите градове.
Делът на децата от малките населени места, които живеят в непълни семейства –
само с един родител, е едва 7%. В големите градове този дял нараства до 10%, а в
София е 16%.
Въпреки че данните не са национално представителни, тази тенденция се
потвърждава и в други проучвания на семейните модели в България („Семейни
модели и миграция“, 2007 г. Агенция за социално-икономически анализи и ASA,
стр. 32)8.
Съвременните психологически и социални теории за семейството разглеждат
значението на различните семейните модели при формирането на специфични
поведения, ценности и нагласи към света у децата, поради различните зависимости
между родител-дете в двучленен модел, едночленен модел, разширено семейство
или друг тип семейна структура9.
Има вероятност децата, които живеят в различни семейни модели, да имат различни
потребности и въпроси и да изискват различни подходи от страна на възрастните.
Анализът ще проследи дали има зависимост между мненията на децата и модела
на семейството, в което живеят.

8 http://www.asa.bg/index.php?pages=%D0%98%D0%B7%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%B2%D0%B0
%D0%BD%D0%B8%D1%8F&id=97&l=bg
9 Fletcher, A. C. (2002). Single-parent families. In N. Salkind (Ed.), Child Development (pp. 366-368). New York, NY:
Macmillan Reference USA Sokolkatz, J., Dunham, R. and Zimmerman, R. (1997) Family structure versus parental
attachment in controlling adolescent deviant behavior: a social control model. Adolescence
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ПРЕДСТАВИТЕ НА ДЕЦАТА ЗА БЪДЕЩЕТО ИМ

„Как виждаш своето бъдеще?” – мнозинството от отговорилите си представят
бъдещето с това да имат работа (63%) и свое семейство (61%).
Въпросът дава възможност и за свободен отговор, но едва 5% от децата са се възползвали от възможността да споделят как виждат своето бъдеще, описано със
собствени думи.
Тези, които са дали допълнителен отговор, виждат себе си „богати” (18%), „успешни”(12%) и „щастливи” (6%).
Децата мечтаят да постигнат баланс между семейството и професионалните успехи, да се чувстват финансово обезпечени, да имат възможност да пътуват.
Осъществяването на тези желания биха довели до базисна удовлетвореност, която
децата споделят поне на декларативно ниво.
Необходимо е стратегическите документи, свързани с детските политики, да бъдат ориентирани така, че да формират сигурност у децата, че в
България те ще намерят професионална реализация и подкрепа, за да създадат свое семейство.

Резултатите от отговорите на въпроса „Какво искаш да работиш?” показват, че
мнозинството от децата търсят професии, които изискват солидно и продължително
обучение и придобиване на висока квалификация.
Децата са привлечени от професии в областта на медицината и здравеопазването,
информационните технологии и телекомуникациите, правото, журналистиката, рекламата, хотелиерството, туризма, както и от възможността да създадат свой бизнес.
Всяко десето дете, участвало в анкетата, иска да стане лекар, медицинска сестра,
стоматолог, фармацевт или театрал, танцьор, дизайнер, фотограф.
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На трето място по привлекателност за реализация се нареждат професиите, свързани с IT технологиите (програмиране, софтуер разработчици, дизайнери) – 9% от
всички.
Под 1% са децата, които виждат себе си като служители (в администрация, офис сътрудници), ангажирани в производството (работник във фабрика) или в търговията
(продавач).
Графика 6: Професионална реализация

в.5.
Какво искаш
искаш да
да работиш?
работиш?
в.5. Какво
Медицина
МедицинаииЗдравеопазване
Здравеопазване--Зъболекар,
Зъболекар,Лекар,
Лекар, Медицинска
Медицинска Сестра,
Сестра, Фармация
Фармация
Изкуства
Балет, DJ
DJ
Изкуства--Музика,
Музика,Театър,
Театър, Дизайн,
Дизайн, Фотография,
Фотография, Балет,

12,3%
12,3%
11,6%
11,6%

ИТ
дизайн
ИТииТелекомуникации
Телекомуникации -- Програмист,
Програмист, Графичен
Графичен дизайн
Спортист,
Фитнес
Спортист,Треньор,
Треньор, Кинезитерапевт,
Кинезитерапевт, Фитнес

8,8%
8,8%
6,9%
6,9%
6,3%
6,3%

Право,
Услуги
Право, Юридически
Юридически Услуги
Полицай,
Военен
Полицай, Криминолог,
Криминолог, Военен
Учител,
Преводач
Учител, Педагог,
Педагог, Писател,
Писател, Преводач

6,1%
6,1%
5,0%
5,0%
4,5%
4,5%

Хотелиерство
Туризъм
Хотелиерствоии Ресторантьорство,
Ресторантьорство, Туризъм
Архитектура,
Архитектура,Строителство,
Строителство,Градоустройство,
Градоустройство, Интериорен дизайн

3,9%
3,9%

Мениджмънт
Мениджмънтии Бизнес
Бизнес ––собствен
собствен бизнес, шеф, директор

3,3%
3,3%

Икономика,
Счетоводство
Икономика,Финанси,
Финанси,Банково
Банково дело,
дело, Застраховане, Счетоводство

3,1%
3,1%

Салони
Салониза
заКрасота
Красота--Козметик,
Козметик, Фризьор,
Фризьор, Гримьор, Маникюр

3,1%
3,1%

Автомобили
Шофьор
Автомобили--Автомобилен
Автомобилен инж.,
инж., Дизайнер, Механик, Шофьор

2,0%
2,0%

Журналистика и Медии

2,0%
2,0%

Психология

2,0%
2,0%

Инженерни
Инженерни и Технически Дейности

1,6%
1,6%

Ветеринарен Лекар
Лекар

1,5%
1,5%

Авиация - Пилот, Стюардеса
Авиация
Стюардеса

1,3%
1,3%

Научна ии изследователска Дейност
Научна

1,2%
1,2%

Какватонамеря
намеря//каквато
какватоима
има// каквото
каквото и да е само да плащат
Каквато

1,1%
1,1%

СелскоииГорско
Горско стопанство,
стопанство, Рибовъдство,
Рибовъдство, Дърводелство
Селско

1,1%
1,1%

Административни и Офис дейности
Административни
Търговия, Продажби
Социалнидейности
дейности--Социален
Социаленработник,
работник, НПО, Благотворителност
Социални
Производство
Производство
Родителитеми
миискат…
искат…(комбинации
(комбинации от
от рода
рода на
на балерина
балерина или
или лекар)
Родителите
лекар)
Астрономия и
и Космонавтика
Космонавтика
Астрономия
МорскиииРечен
Речен транспорт/Морски
транспорт/Морски специалисти
специалисти
Морски
Маркетинг и
Маркетинг
и Реклама
Реклама
Нещо вв чужбина
Нещо
чужбина
Човешки ресурси
Човешки
ресурси
Друго
Друго
Не
Не знам
знам

0,9%
0,9%
0,7%
0,7%
0,6%
0,6%
0,4%
0,4%
0,3%
0,3%
0,3%
0,3%
0,2%
0,2%
0,1%
0,1%
0,1%
0,1%
0,1%
0,1%
2,6%
2,6%
5,2%
5,2%

N=6158
N=6158

Данните показват, че децата дават сериозна заявка за реализация в области, които
изискват амбиция, предприемчивост, самостоятелност.
Интересите към различните сфери на професионална реализация зависят от възрастта, на която са децата: най-малките участници искат да се развиват като ар-
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тисти, театрали и ветеринарни лекари. За 14-15-годишните най-привлекателна се
оказва професията на юриста. 16-18-годишните, на които предстои завършване на
средното образование, проявяват интерес към икономика и финанси, медицина, информационни технологии, педагогика и психология.

Резултатите от допитването показват изразено желание за миграция и емиграция:
на въпроса „Къде най-много искаш да живееш?“ 65% от децата отговарят, че искат да живеят на място, различно от мястото, където живеят в момента.
Общо 43% от участниците в анкетата заявяват желание в бъдеще да живеят в чужбина. В тази група делът на децата от София е най-голям – 60%. Половината от
децата, живеещи в големите градове, също искат да заминат за чужбина. Делът на
желаещите да живеят в чужбина е по-голям сред 14-17-годишните и значително помалък при децата до 12 години, които живеят в села.
Една пета от участниците в анкетата искат да се преместят в по-голям град или в
столицата.
Данните показват ясно и посоката на миграция – децата от селата искат да отидат в
голям град, а тези от големия град – в столицата.
Малко над една трета (35%) са тези, които биха искали да прекарат живота си там,
където живеят в момента. Това са преди всичко деца в по-малката възрастова група,
до 12 години, живеещи в села с двама родители.
„не можем да сбъднем мечтите си за добро бъдеще,
защото голяма част от тях се оказват невъзможни да се постигнат
в България заради образование, работа и т.н.“ (момиче, 14-15 г., малък град).
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Графика 7: Желание за място на живот

в.в.4.
да живееш
живееш??
4.Къде
Къде най-много
най-много искаш да
35%
35%
35%
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22%
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другград
градввБългария
България
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чужбина
ввчужбина

22%
N=6094
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Данните показват силна статистическа зависимост между избора на професия и
предпочитаното място за живот.
Децата, които виждат себе си като юристи, икономисти, бизнес предприемачи,
хора на изкуството, IT специалисти, в над 50% от случаите споделят, че искат да
емигрират.
Сред тези, които искат да се занимават с медии и журналистика, този дял е 65%.
Децата, които споделят, че най-много искат да живеят в България, са посочили,
че искат да работят като полицаи, автомонтьори и в области като архитектура,
градоустройство или социални дейности.
Най-силно изразено е намерението за емиграция сред момичетата, особено от
езиковите гимназии. Момчетата са по-склонни да създадат семейства и да търсят
работа в България.
Представите на децата за начина на живот и възможностите за реализация в чужбина
в голяма степен обясняват високия процент на желаещите да емигрират.
В много случаи това е свързано и с разговори в семейството или намерения на
родителите.
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Съществува голяма вероятност споделените мнения да се превърнат в трайни нагласи за емиграция, обучение или работа в чужбина за голяма част от децата.
В обобщение, данните показват, че децата имат сериозна нагласа и желание за обучение и професионална реализация. Съществува обаче и риск от неудовлетвореност, ако това не се случи, ако липсват възможности за професионална и житейска
реализация и подрепа.
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ОСНОВНИТЕ ПРОБЛЕМИ СПОРЕД ДЕЦАТА

Още в самото начало анкетата поставя няколко въпроса, свързани с разбирането и
усещането за проблеми на децата в България и по света.
Въпросите са от отворен тип и целят да уловят спонтанни реакции сред участниците,
преди да навлязат в тематичните блокове на въпросника.
Макар и близки по същество, отговорите, които са свързани с „Кои са трите найголеми проблема на децата в България?“ – от една страна, и „Кои са трите
най-големи проблема на децата по света?“ – от друга, имат различни акценти
и тежест. Източниците на формиране на мненията на децата по тези въпроси не са
предмет на това изследване, но със сигурност включват както лични впечатления,
така и проекции на начина им на живот и мислене.
Според участниците в изследването основните проблеми на българските деца
са свързани с бедността, безпроблемния достъп до цигари, алкохол и наркотици,
качеството на образованието и с различните форми на агресия и насилие.
Като проблеми на децата по света анкетираните посочват отново бедността,
некачественото образование, достъпа до цигари, алкохол и наркотици и насилието.
Съдържателно как тези проблеми засягат децата в България и по света е напълно
различно.
Бедността е най-големият проблем според участниците в анкетата: 46% за децата
в България, 75% за децата по света.
Децата в България се докосват до нея както като липса на материални блага, така
и на всекидневна грижа. Усещат я в отсъствието на родителите си, които работят
много, а някои от тях - и далече от дома:
„да стане така че майките и бащите да стоят при децата си,
да не се налага да ходят в чужбина или по големите градове да търсят
работа, за да ни осигуряват нужното, а ние – техните деца –
да растем при бабите“ (момиче, 12-13 г., село).
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Бедността е свързана и с ниския социалeн статус и ограничения достъп до
материални блага. Някои деца споделят, че нямат пари за обяд и че семейството им
се храни с некачествена и нездравословна храна.
Бедността е причина и за неравенството между самите деца и разделянето на бедни
и богати. Това разделяне се проявява и в училище, във фаворизирането на децата от
по-богати семейства и във форми на психологическо насилие (подигравка и натиск
от по-богатите към по-бедните деца).
Най-висока чувствителност към темата показват децата от селата и малките градове.
„Трябва да се помага на децата в бедност, за да могат и
те да бъдат образовани и цивилизовани като остналите
деца и да не се отличават от тях.“ (момче, 12-13 г., село)
„Не искам да имаме финансови проблеми в семейството.
Повече места за развлечение.“ (момиче, 12-13 г., малък град)
„че няма значение какви сме бедни, богати, циганин, турчин всички сме еднакви
това го казвам защото мн се разделят.“ (момче, 12-13 г., малък град)

Ако бедността в България е описвана като недостиг, безпаричие и труден живот,
представите за бедността в чужбина, предимно в страните от Африка, се свързват с
липсата на покрив, недостига на храна, мизерията и липсата на вода, с абсолютната
бедност:
„Еми да са голи и боси е един от най големите проблеми по света
и гладни и жадни.“ (момче, 16-17 г., голям град).
Безпрепятственият достъп до цигари, алкохол и наркотици е посочен като втори
по значимост проблем от 44% от участниците за децата в България и трети по значимост проблем за децата по света с 38%.
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Половината от тях директно посочват лесния и свободен достъп до наркотици като
проблем, другата част въвежда по-общо темата за видовете опиати, цигари и алкохол.
Голяма част от децата споделят, че са притеснени от възможността по-малките им
братя и сестри да придобият вредни навици, свързани с цигари, алкохол и наркотици.
Децата посочват още, че пушенето около училищата е често срещана практика и че
купуването на цигари, алкохол и наркотици може да се осъществи лесно.
Подобна е ситуацията и в другите държави: според участниците в анкетата, децата
по света също могат лесно да попаднат под влиянието на цигарите, алкохола и наркотиците.
Децата осъзнават риска от употребата на цигарите, алкохола и наркотиците и показват нагласа за тяхното отхвърляне.

Друг идентифициран проблем от участниците в анкетата е свързан с образованието – на трето място с 39% за децата в България и второ с 42% за децата по света.
Най-често този проблем е назоваван като „лошо образование”. Децата осъзнават
нуждата от осъвременяване на учебния материал, на начина на преподаване, изискват интерактивно обучение и въвеждането на нови технологии в образователния
процес.
Те искат знанията, които придобиват, да имат практическа приложимост, търсят възможност за придобиване на опит:
„не ми харесва, че 50% от нещата които учим никога
няма да ни потрябват а не учим много съществени неща за живота,
които ще ни потрябват.“ (момиче, 14-15 г., малък град).
Децата очакват:
„трябва да почнем да учим по-свъременни неща“ (момче, 18 г., голям град).
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„Иска ми се в училище да учим по по-интересни методи
и да е по забавно. Да не ни се отнема цялото време с уроците,
а да ни се показват и неща от реалния живот.“ (момиче, 18 г., голям град).
Като проблем, свързан с образованието се посочват и конфликтните отношения
между учители и ученици, както и използването на възпитателни методи, които се
възприемат като остарели. Споменават се и дисциплинарни методи, при които се
използва дори насилие.
Различни са представите, които българските деца имат за децата по света.
Ясно се разграничават проблемите на децата „от Африка” и децата „от Запада”.
Африка и страните, в които има военен конфликт, се възприемат като места с абсолютна бедност, където децата умират от глад и жажда, ходят голи, нямат домове
и училища. Във връзка с Африка често се споменават смъртоносни болести като
ебола и СПИН и липсата на лекари.
Анкетираните споделят, че за много деца по света достъпът до образование е проблем, че много техни връстници изобщо нямат възможност да посещават училище.
Причините за това могат да бъдат от различен характер: в бедните държави децата
трябва да се трудят, за да помагат на семействата си; в други държави образованието е платено, а това е проблем пред много семейства; другаде има военни конфликти и т.н.
Ако за децата „от Африка” проблемите се свързват най-често с липсата на нормални
условия за живот, за децата „от Запада” проблемите се коренят в „презадоволеността”
им.
„Запада” обобщава страните от Западна Европа и САЩ, където децата имат сходни
проблеми – затлъстяване, влошено здраве, болести – резултат от тяхната презадоволеност, липса на спорт и движение.
Американците например ядат „гадна храна, не спортуват и са затлъстели”, ограничена е свободата им.
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„Имат прекалено "сив" и некреативен начин на мислене.
Не осъзнават заобикалящия ги свят. Отделят прекалено много
време на храненето, а по-малко на спорта.“ (момиче, 16-17, малък град).
Децата „от Запада” в представите на техните български връстници са по-богати,
полагат по-малко усилия, за да се реализират професионално, не се интересуват от
другите, искат само материални неща, дискриминират всички останали:
„дискриминацията, социален статус т.е. колкото и да са образовани
никога не се възприемат на нивото на останалите.
Психическата атака от страна на околните“.(момче, 18 г., голям град)
Проблемите на децата „от Запада“ са оценени като „повърхностни”: „мислят само
за грим, дискотеки и знаменитости“. Дори 1% от анкетираните са посочили че децата по света нямат проблеми.
На четвърто място сред проблемите, които стоят пред децата е поставено насилието. То е посочено от 38% от анкетираните за децата в България и 35% за децата
по света.
Насилието е проблем преди всичко за децата от малките градове. Момичетата показват особена чувствителност към насилието вкъщи или в училище, а момчетата са
негативно настроени към насилието между самите деца.
Насилието се проявява под различни форми: основно като психически тормоз, унижение и грубост, но също и като сексуален тормоз и побой. За България всяко четвърто дете (около 25%) посочва конкретно насилието между децата в училище.
Свързана с насилието е и агресията, която също се посочва от децата като проблем. Тя се проявява предимно като вербална агресия както между самите деца,
така и между децата и възрастните, децата и учителите, децата и родителите.
Регистрират се и случаи на агресия под формата на физическо насилие между деца
или спрямо деца.
Неслучайно на въпроса „Ще се радваме да споделиш с нас нещо важно за теб,
което искаш да бъде чуто“ като водещо послание се открояват:
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„да се разбираме“, „да си помагаме“, „да се подкрепяме“, „да не се караме“,
„Да се спре насилието от по-голям над по-малък“ (момче, 14-15 г., село).
„Искам децата в България да нямат такава агресия в себе си и
да не налагат волята си над останалите! Все пак всички имаме права, нали?”
(момче, 16-17 г., голям град)
„Децата да станат по-добри и да не се бият“ (момче, 10-11 г., малък град)
В рамките на преките консултации децата, които живеят в ромски общности, споделят често, че усещат насилието като психологически натиск върху тях, който, наред
с агресията между връстниците им, ги тревожи.
Затова призовават: „не бийте децата; възрастни, трябва да изслушвате децата,
преди да извършвате каквото и да е било; не се карайте на децата; не удряйте
децата си“ (пряка консултация с деца от ромски произход и живеещи в ромски общности, София).
За децата по света агресията, според българските им връстници, има други проявления и най-често се свързва с войната. Участниците в проучването знаят за държавите и регионите, където има военни конфликти: Афганистан, Сирия, или са чували,
че населението и децата там са въвлечени във военни действия.
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Графика 8: Проблеми на децата

Очертаните водещи проблеми пред българските деца следва да се вземат предвид с особено внимание при актуализирането на Националната
стратегия за детето 2008-2018 г. Необходимо е да се потърсят адекватни
решения за ограничаването на бедността сред децата, за намаляване на
всички форми на насилие, включително вербалната агресия между и срещу
децата, за осъвременяване на образователните подходи, за ограничаване
на достъпа до наркотици, алкохол и цигари.
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ДЕЦАТА И УЧИЛИЩЕТО

Почти всички участници в проучването
посещават училище - 99% от анкетираните прекарват поне половината от деня
си именно там.
По-малко от 1% са децата, които учат
вкъщи или изобщо не ходят на училище.
В рамките на анкетата са регистрирани 77 участници, които твърдят, че не посещават училище. Техните реакции на целия въпросник са силно противоречиви, затова
е трудно да бъде интерпретирано тяхното поведение.
Мнозинството от участниците, обхванати от образователната система, възприемат
училището по-скоро като институция, която дава възможност за бъдеща реализация, отколкото като място за удоволствие или игра.
Изследването регистрира висока степен на критичност и недоволство от страна на
децата към образователната институция.
Графика 9: Желание за посещение на училище

в.в.10.
10.Харесва
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ли ти да ходиш на
училище?
училище?
47%
47%

46%
46%

6%
да
да

невинаги,
винаги,зависи
зависи
не
отденя
деня
от

не

N=6089
N=6089

Желанието да ходят на училище е един от факторите, чрез който може да се измери
общата удовлетвореност на децата от образователния процес.
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Малко под половината от анкетираните (47%) заявяват, че ходенето на училище им
харесва. Почти толкова са разколебаните и причината за това е, че ходенето на училище не винаги им носи позитивни емоции.
Колкото по-големи са децата, толкова по-силно изразена е критичната нагласа към
училището. Момчетата, децата над 14 години, живеещите в столицата и големите
градове са по-критични към училището, отколкото децата на възраст 7-10 години и
живеещите в селата.
Данните показват пряка връзка между индикатора „Харесва ли ти да ходиш на
училище?“ и желанието за емигриране от страната.
Над половината от децата, които заявяват, че искат да живеят там, където са в момента, харесват училището си. Обратно, над половината от тези, които са посочили,
че искат да живеят в чужбина, харесват училището донякъде и понякога.
В тази група делът на децата, които изобщо не харесват училището, е най-голям
(Таблица 1).
Таблица 1. Удоволствието от ходене на училище и мечтата за емиграция
Къде най-много искаш да живееш?

Харесва ли ти да ходиш на училище?
да

не винаги, зависи от деня

не

общо

на същото място, където живея сега

57.2%

38.5%

4.3%

100.0%

в друг град в България

49.1%

45.9%

5.0%

100.0%

в чужбина

38.7%

52.9%

8.3%

100.0%

Общо

47.4%

46.4%

6.2%

100.0%

Мотивацията да ходят на училище е свързана с желанието на децата да имат хубав
живот и добро бъдеще – това е водещ мотив за над 2/3 от участниците (71%) в анкетата (Графика 10).
На второ и трето място е желанието да се научават нови неща (45%) и придобиването на професия (42%).
Желанието да бъдат със свои връстници в училището, както и убеждението, че на
училище се ходи по задължение, се споделя от около една трета от децата.
Едва една десета от децата посочват, че ходят на училище, защото това им харесва
само по себе си.
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Ходенето на училище се възприема като право на детето само в 8% от случаите, а
като задължение – в 28%. Тези данни могат да бъдат интерпретирани по различен
начин: от една страна, твърде малкият дял на децата, които смятат, че ходенето
на училище е тяхно право може да е свързано с обстоятелството, че училищата в
България са достъпни за всеки и че правата на децата са удовлетворени. От друга
страна обаче, може да се направи предположението, че темата за правата не е ясна
за повечето деца.
Графика 10: Мотивация за ходене на училище

в.11."Ходя
"Ходяна
научилище,
училище,
да...."
в.11.
заза
да...."
…за
за да
даимам
имампо-добро
по-добробъдеще
бъдеще
…

71% 71%

…за
зада
данаучавам
научавамнови
новинеща
неща
…

45%45%

зада
даимам
имампрофесия
професия
……за

42%42%

деца
… за да
да се
сесрещам
срещамссостаналите
останалите
деца

30%30%

…защото трябва
…защото
трябва(това
(товаеемое
моезадължение)
задължение)
……защото
защотоми
михаресва
харесва
……защото
защотое емое
моеправо
право

28%28%
11%
11%
8%8%

Note: Сумата
Сумата от
като
саса
подавани
повече
от от
1 отговор.
Note:
от%% надхвърля
надхвърля100%,
100%,тъй
тъй
като
подавани
повече
1 отговор.

N=6071
N=6071

Анализът на данните показва, че при децата е налице силно формирана представа
за училището като за място, което отваря посоки за бъдеща реализация.
Независимо дали им харесва да ходят на училище или не, те разбират, че бъдещето
им зависи от това, дали посещават училище и дали са активни в образователния
процес.
Степента, в която харесват да ходят на училище, рефлектира върху нагласите на
децата за реализация в България или чужбина.

www.unicef.bg

27

Какво се харесва и какво не се харесва в училището?
Децата най-много харесват в училището това, че прекарват времето със съучениците и приятелите си, както и че научават нови неща – това твърдят над половината
от анкетираните. Значително по-малък е делът (между 15% и 20%) на тези, които
посочват извънкласните занимания, учебните часове и учителите като нещо, което
им харесва.
Графика 11: Какво ти харесва в училище?
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Сред факторите, които формират негативните нагласи към училището, са отношенията между учениците (55%). След него с близо 10% разлика са посочени отношенията ученици - учители (42%).
Всяко четвърто дете посочва, че в училище не му харесва ученето (26%) или обстановката в класната стая и условията за спорт (25%), които трябва да бъдат подобрени.
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Графика 12: Какво НЕ ти харесва в училище

в.13. Какво
Какво НЕ
НЕти
тихаресва
харесваввучилище?
училище?
в.13.
отношениятаученик
ученик––ученик
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отношенията

55%
55%

отношенията
отношениятаученик
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учител
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учебниците//часовете
часовете//извън
извън
класните
класнитедейности
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oбстановката :: сградата
oбстановката
сградата//класната
класнатастая
стая//
условията
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в
училище
условията за спорт в училище
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26%
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Силно изразеното критично отношение към отношенията между учениците и между
учениците и учителите показва, че е необходим задълбочен анализ на факторите,
които водят до формиране на тези взаимоотношения, вкл. на конфликтите между
участниците в образователния процес и целенасочените усилия за подобряване на
атмосферата в училище.

Какво трябва да се промени, за да стане училището по-привлекателно място?
Преди всичко децата искат преподаването да стане по-интересно и нещата, които
учат, да имат практическа насоченост и да са полезни.
Графика 13: Желание за посещение на училище

в.14. Какво
Какво да
дасе
сепромени
промениввучилище?
училище?
в.14.
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коитоучим,
учим,да
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сапо-полезни
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36%
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ученик––ученик
ученик
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да се
се направи
направи ремонт
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тоалетните
салона// игрището
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23%

N=N=
5820
5820
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Как децата си представят, че преподаването може да стане по-интересно?
17% от тях споделят, че училището е особено важно за тях, затова препоръчват
образователната система да стане по-модерна и съвременна, за да може те да се
изградят като специалисти и да бъдат конкурентни на връстниците си в чужбина.
Децата искат учебниците да бъдат по-ясно написани и адекватни на интересите им,
да са ориентирани към практиката и да подпомагат бъдещата им професионална
реализация.
„Искам цялата учебна система да се промени, да има по-добри учители.
Да се изучават съвременни творби, като Властелинът на Пръстените,
Хобит, Хари Потър.“. (момче, 18 г., малък град)
„Искам да учим неща, които са полезни в живота. Повечето уроци
са трудни и няма нужда да се знаят.....“ (момче, 14-15 г., малък град)
„Учебниците да бъдат достъпни за учениците и да включват
интересни неща…“ (момиче, 12-13 г., малък град)
Децата очакват след завършването на определен клас да имат възможността и свободата сами да избират предметите, които да изучават, както и да има по-голямо
разнообразие от извънкласни занимания.
„Според мен някои от предметите в училище са излишни и мисля,
че ще е по-правилно например да сме разделени на групи и всеки ученик
да избира 5-6 предмета, които ще бъдат нужни за бъдещето му,
които му се отдават и иска да изучава”. (момиче, 16-17 г., малък град)
Участниците в допитването отправят препоръки за използването на повече модерни
технологии в училище; за облагородяване на материалната база, преди всичко на
спортните съоръжения – физкултурни салони и игрища; искат да се организират
повече екскурзии, да се включват повече спортни занимания, вкл. избираеми
спортове и състезания.
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„Искам да изразя мнение за българската образователна система –
това, че в Европа децата не изучават толкова подробно всички предмети.
Те изучават подробно предметите, с които искат да се реализират в бъдеще.
Искам да се отделят повече средства за спорт.
Например велоалея и спортни площадки”.(момче, 12-13 г., малък град)
„Нещата в училище да се променят много. Мисля, че ако нещата
се правят така, че децата да ги влече като (технологията),
ще е по-различно” (момиче, 18 г., село)
Децата имат определени изисквания и към учителите: те очакват по-добронамерено, по-малко назидателно, по-окуражаващо поведение; биха искали да имат по-млади учители; да се използват по-съвременни подходи на преподаване на учебния
материал; проявяват чувствителност към фаворизирането на определени ученици.
„…да се държат мило, да не се карат на децата за всяка грешка;
деца да учат деца“. (пряка консултация, деца със СОП)
„Искам учителите да обръщат по-голямо внимание на начина си
на преподаване и да не задължават учениците да учат или да слушат
в час, ами да им покажат защо трябва да е така. Същото се отнася за
родителите. Те възхвалят оценките и отношението в училище,
без да обръщат внимание на това какво е отношението на децата
по тези въпроси”. (момче, 16-17 г., малък град)
„Учителите да дават повече възможност на децата да участват
в часовете; да не се карат на децата, че не знаят; да дават на децата да
стават и да се разхождат, а не да седят през цялото време; да не ни карат да
седим по чинове в определен ред“. (пряка консултация, деца от ромски произход)
„Много се карат и бият, обиждат!“
„Учителите са много строги, да няма насилие над ученици, защото нищо не
следва“. (пряка консултация, деца, потребители на социални услуги)
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Анкетираните деца имат мнение и по въпроси, свързани общо с формата и
организацията на учебния процес: те искат учебните часове в първата смяна да
са с по-късен начален час (8:00 – 8:30 ч.); междучасията да са по-дълги, а не по 5
минути; да се увеличи размерът на стипендиите за учениците.
„Да няма седми и осми часове в училищата, защото това е много изморително
и в тези последни часове учениците са вече много изморени и не научават нищо!
Няма смисъл от тези часове, и смятам, че вместо да имаме по седем или осем
часа, може да се премахнат часовете като Музика, изкуства и информационни
технологии, по който така или иначе не се учи нищо а просто се запалва време
и се прибираме по-късно от училище! Няма смисъл от изучаването на сложни
системи и програми по Информатика и информациоони техологии, това са
ненужни неща, които се използват само в няколко професии и за това може
да се учат само в бисшите училища-университетите. Според мен трябва да
почваме училище по-късно, защото рано сутринта на всички им се спи и нищо
не научават от първият час.Понякога през зимата за да отидеш на време на
училище трябва да станеш много рано и да въвиш по тъмните улуци, което
е много опасно. И още нещо последно, но не на последно място, смятам че
в българските училища трябва да се набляга много повече на българската
история, а не на чуждиде, дори трябва да се учи само Булгарска История!!!“
(момиче, 14-15 г., малък град)
„Според мен трябва да има повече почивки за учениците.
Да има по-малко часове и учителите да не са толкова строги.
Часовете да започват от 8:00, а не в 7:30, за да може учениците
да се наспиват по-добре”. (момче, 14-15 г., малък град).
По време на преките консултации с деца, ползващи социални услуги от резидентен тип, бяха идентифицирани няколко групи проблеми: необоснована строгост на
учителите; използване на дисциплиниращи мерки, граничещи с насилие; насилието
между самите деца. Децата споменават също така за случаи на насилие от страна
на учители и препоръчват учителите да не са намесват в отношенията между учениците.
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Децата със специални образователни потребности, както и децата от ромските общности също споделят, че учителите проявяват грубост и се държат назидателно.
Те очакват повече подкрепа и взаимопомощ, повече внимание и отделено време от
страна на учителите. Децата искат учителите да им помогнат в процеса на адаптация към условията и правилата за поведение в класната стая и училището и специално подчертават, че очакват да им бъде обяснено и показано как да се държат по
време на учебните занимания.
Анкетираните споделят, че учителите трябва да са търпеливи и да поощряват участието на децата в часовете, без значение дали се дават правилни или грешни отговори.
Децата със специални образователни потребности искат „да се учим как да не говорим в час и да си помагаме“ (пряка консултация, деца със специални образователни
потребности).
Участниците в проучването проявяват критично отношение към редовното провеждане на занятията и поведението на учителите:
„да не закъсняват за час и да не изчезват учителите“.
(пряка консултация, деца със специални образователни потребности).
„В така наречените „ромски училища" учителите са расисти и обиждат,
и удрят учениците системно. Насаждат омраза между роми и българи. Не
искам да ги обвинявам за поведението им, но определено има нужда някой да
се грижи за психичното и емоционално здраве на учителите. Един учител с
39 години стаж определено е натрупал много напрежение, което излива върху
учениците, а това не трябва да е така. Аз уча в такова училище и ми писна
преподавателите да наричат ромите ненормални и тъпи и че единственото,
за което стават е да ровят по кофите. По-малките ученици (1-4клас)
започват да копират това отношение от учителите и положението
става страшно“. (момиче, 18 г., малък град).
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Проблемът с бедността и неравенството рефлектира и върху образователния процес и училищния живот.
Част от децата възприемат неуспехите си като следствие от ниския си икономически
статус или като резултат от фаворизирането на деца с по-висок икономически статус от страна на учителите.
Подобна нагласа е най-ясно изразена при децата от ромски произход:
„Много се нараняват и обиждат заради външен вид и пари децата,
затова се държат лошо – ако има униформи може да е различно”
(пряка консултация, деца от ромски произход).
„По-слабите ученици са малтретирани по всеки начин
от по-умните, защото не се справят достатъчно добре“
(пряка консултация, деца от ромски произход).
„Гадно е, че учителите имат любимци, гадно е, че често на някои им
се разминава, понеже родителите им са богати, гадно е, че може
да си отнесеш наказанието, без да те изслушат...“ (момче, 14-15 г., София)
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ДЕЦАТА И СВОБОДНОТО ВРЕМЕ

Всички деца имат право да си
почиват и играят, както и да се
присъединяват към широк кръг
културни и творчески дейности.
Усещането, че можеш да разполагаш с него и да правиш онова, което искаш, е съществен
елемент от оценката за живота
на децата.
Резултатите от анкетата показват, че над 80% от участниците в анкетата разполагат
със свободно време, за да се занимават със свои неща извън училище.
Чрез въпроса „Имаш ли достатъчно свободно време за…?“ и изброяването на
различни видове занимания, анкетата се опитва да улови както наличието на време, така и нещата, които обичат да правят в свободното си време децата.
Време за ползване на интернет имат 89% от анкетираните, време за излизане с
приятели и за семейството – съответно 86% и 85%. Това са заниманията с най-висок
резултат в изследването.
С възрастта обаче свободното време за излизане с приятели става все по-малко.
Данните показват, че момичетата на възраст 16-18 г. от езиковите гимназии в столицата и големите градове чувстват недостиг на свободно време за среща с приятели.
Това не е характерно за малките деца, както и за децата, вкл. по-големите, които
живеят в по-малки населени места и селата.
Време да се забавляват чрез компютърни, настолни игри и др. имат 81% от участниците в анкетата, като най-активни в тази група са децата до 13 години; момчетата,
особено тези от малките населени места и селата. Компютърните игри стават постепенно по-малко привлекателни след 14-годишна възраст, когато работата с интернет
ги измества.

www.unicef.bg

35

Време за спортуване имат 77% от децата, за гледане на телевизия – 76%.
Най-малко е свободното време за четене на книги – 67% от децата заявяват, че разполагат с време за това занимание.
Графика 14: Наличие на свободно време за…

в.21. Имаш ли
ли достатъчно
достатъчно свободно
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Какво най-много обичат да правят децата в свободното си време?
Графика 15 представя 10-те най-популярни занимания сред участниците в проучването.
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Графика 15: Желание за занимания в свободно време
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Мнозинството от децата най-много обичат да излизат с приятели. Всяко пето дете
обича да спортува.
Заниманията в свободното време са разнородни, но превес имат заниманията в
група 60% от посочените отговори се отнасят до такива групови занимания. Останалите занимания имат по-самостоятелен, личен характер, като с възрастта заниманията в група намаляват за сметка на индивидуалните занимания.
Колкото повече порастват децата, толкова по-малко ценно е да се събират с връстниците си.
Големината на населеното място също влияе върху типа на заниманията: в малкия
град и в селата повечето деца се познават, учат в едно училище, поддържат тесни
контакти, което предполага и превес на груповите занимания.
Децата от малките населени места и селата прекарват повече време навън и с приятели, докато при децата от градовете интернет и заниманията на закрито са почесто споменавани.
Децата от по-големите градове по-често говорят за индивидуални занимания. Поранен стремеж към индивидуални занимания се наблюдава при момичетата.
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ДЕЦАТА И СЕМЕЙСТВОТО

Малко над половината деца, участвали в проучването (55%), живеят в четиричленно семейство (двама родители
и две деца). Това е по-разпространеният модел на съвместно живеене,
според данните.
Над 100 от участниците са посочили,
че живеят само с брат/сестра или приятели.
Всяко 10-то дете (12%) живее само с
двама родители, без братя и сестри (тричленно семейство).
При 9% от участниците семействата включват три деца и двама родители.
Семействата с четири-пет и повече членове (многодетно семейство или разширено
семейство, което живее под един покрив) се срещат по-често в малките населени
места. В големите градове и столицата броят на членовете в семействата става помалък.
Семействата само от един родител, се срещат по-често в големия град и столицата.
Децата, които живеят само с един родител или с един родител и друг роднина, са
общо 11% от извадката. Сред тях 5% са с родител и две деца, 4% – родител и едно
дете, 1.5% – три деца и повече.
В поредица от въпроси анкетата търси отговор на това дали децата полагат някаква
форма на труд в помощ на семействата си.
На въпрос „Помагаш ли с изкарването на пари за семейството?” тези, които
заявяват, че правят това през повечето време, са 6%, като основната група деца са
между 13 и 17 години, най-вече от малки населени места и села. Момчетата са два
пъти повече от момичетата.
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Помощта в изкарването на пари най-често е свързана с поминъка на семейството земеделие, животновъдство, „работа по двора” .
Графика 16: Помощ с изкарването на пари за семейството
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22%
22%
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72%
̸̨̨͕̪̬̖̪̖̖̯̬̖̥̖̔̌̏̏̚

̨̯̬̖̥̖̦̬̖̥̖̏̌̏

̦̖

N=6094

На въпрос дали искат да изкарват джобни пари, 38% от анкетираните деца посочват
категорично, че имат желание да правят това през по-голямата част от времето си, а
40% - само по време на ваканциите, т.е. над две-трети от децата биха били доволни
от това да изкарват собствени средства.
4% от децата не искат да работят, но осъзнават необходимостта да помагат на себе
си и семействата си („не искам да изкарвам джобни, но ми се налага“).
Приблизително 1% от анкетираните заявяват, че работят против желанието си.
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Общуване в семейството
Децата посочват, че с хората които живеят, се разбират и/или се грижат за тях. Те
споделят, че родителите им се интересуват от тях, активно се вълнуват от училището, изслушват ги, когато имат проблеми.
Измерените показатели за позитивно общуване в семейството са в порядъка 8090%. Две трети (75%) от анкетираните посочват, че възрастните отделят време, когато децата им го поискат.
Изслушването на проблемите на децата обаче не винаги е свързано с подкрепа или
помощ от страна на родителя /възрастния – това споделят 15% от децата.
Графика 17: Общуване с родители/възрастни, с които живееш
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На фона на сравнително високата удовлетвореност от общуването в семейството,
заявена от децата, 117 деца (~5%) отговарят отрицателно на всички въпроси по темата „общуване“.
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Те смятат, че родителите им не се интересуват от тях, не ги изслушват и не им дават
подкрепа; че не се разбират с тях.
Най-често такова мнение споделят момичетата между 16 и 17 години, живеещи в
малките градове. Повечето от тях са с един родител, баба и дядо или са настанени
в Дом за деца, лишени от родителски грижи.
Тези деца се чувстват отхвърлени и с негативна нагласа както към родителите си,
така и към приятелите си (имат малко или никакви) и към училището (20% не харесват училището). 56% от тази група иска да живее в чужбина.
Отхвърлянето и негативизмът сред тези деца се проявява към всички теми в анкетата. За тази група водещи проблеми са наркотиците и бедността.
Извадковата съвкупност е малка и изразените мнения от тази група деца не могат
да водят до генерални изводи, но при планирането на политики и подходи към тази
група обаче, е необходимо да се отчетат спецификите на профила - пол, възраст,
населено място, семейна среда и много по-високата им степен на уязвимост.
По-долу са описани още две групи деца, за които резултатите от изследването показват, че имат необходимост от повече подкрепа от страна на държавата.
Деца, отглеждани в семейства с един родител,
с баба и дядо или по-далечен роднина
Тези деца са приблизително 16% от извадковата съвкупност на изследването.
Дали възприемането на света се повлиява от семейния модел е обект на множество
научни изследвания в сферата на психологията, семейното планиране и социологията. Резултатите от това проучване показват ясна връзка между определени характеристики на семейните модели и нагласата на децата към света, тяхната обща
удовлетвореност и оценките за начина им на живот. Изводите по-долу показват няколко зависимости:
 Децата само с един родител, живеещи само с баба и дядо или с друг
далечен роднина, по-рядко помагат на семейството си в изкарването на
пари, но по-често имат желание да го правят;
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 Делът на децата, които споделят въпроси, свързани със здравето или
училището със своя родител или друг възрастен, е значително по-нисък
при децата с един родител, в сравнение с децата с двама родители. Те
предпочитат да споделят проблемите, които срещат, с друг възрастен или
свои приятели. (Таблица 2):
Таблица 2: „С кого най-често говориш, ако имаш въпроси за здравето?“ - спрямо семеен
модел (разпределенията са в проценти и се четат по редове).
Здравето
възрастен на
когото Учител
имам
доверие
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към
никого
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100.0%

1.8%

5.8%
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13.3%

3.3%
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живея сам/в дом

30.9%

5.9%

26.5%

живея с друг, по-далечен
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с един родител

76.8%

само с брат/сестра

с приятели

59.6%

без отговор

63.2%

Total

80.2%

2.7%

3.9%

10.3%

Total

100.0%

7.0%

6.3%

3.9%

100.0%

7.4%

5.9%

13.2%

100.0%

5.6%

11.1%

11.1%

100.0%

3.8%

15.4%
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100.0%

10.5%

5.3%

5.3%

15.8%

100.0%
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3.5%
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Децата, които живеят в семейства с един родител, заявяват по-рядко, че имат много
приятели, в сравнение с децата, живеещи с двама родители.
4,7% от децата с един родител споделят, че нямат нито един приятел; същото се
отнася едва за 1,6% от децата с двама родители.
43% от децата с един родител заявяват, че имат едва няколко приятели, при децата
с двама родители делът е 48%.
Децата с един родител са по-склонни на самоанализ. Те предпочитат професии в
подкрепа на другите - психология, социални дейности, ветеринарна медицина. Сред
основните неща, които искат да се променят, са намаляване на насилието и промяна на учебния формат.
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Средно 55% от децата, живеещи с един родител, само с баба или дядо или с друг
по-далечен роднина, категорично искат да живеят в чужбина и почти толкова не харесват училището си.
Отчитайки по-горе посочените характеристики на профила на децата с един родител: по-малко споделяне в семейството, по-ограничено общуване с връстници, посилно желание за живот в чужбина и по-висока критичност към училището, може да
се направи изводът, че общата удовлетвореност на тези деца е по-ниска в сравнение на другите деца. Необходим е анализ на техните потребности и разработване
на мерки за допълнителна подкрепа.
Как децата си представят родителството?
„За да бъдеш добър родител трябва да се научиш да казваш повече ДА;
да имаш доверие на децата; да слушаш повече, да отделяш повече време
за детето; да му създаваш удобства, да почивате заедно някъде,
да не го претоварваш със задачи; да му помагаш да има повече приятели,
да правиш компромиси, да не делиш двете деца.Не удряй! Не скуби!
Не карай детето да работи! Не го карай да те мрази! Не го тормози с думи.
Възпитавай го. Не го изоставяй, не го подценявай, казвай му мили думи,
прегръщай го, целувай го“ (пряка консултация, деца от ромска общност).
„Да дават на детето храна, вода и дом. Никога да не го оставят само
и изоставят в дом! Давайте му любов, гушкайте го, целувайте го, говорете му
и го слушайте, разхождайте се заедно. Не го удряйте, не го блъскайте,
не го оставяй само у дома. Не го скуби никога!“
(пряка консултация, деца със специални образователни потребности).
„Нека възрастните да ни разбират, когато грешим, защото няма безгрешни.
Нека родителите да не бият децата си, когато направят нещо лошо“
(момче, 12-13 г., малък град)
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Децата в домове
В количественото изследване вземат участие 68 деца, живеещи в институции (Домове за деца, лишени от родителска грижа): 46 момичета (68%) и 22 момчета (32%).
В преките консултации се включват 8 деца от тази група. Близо 80% от мненията са
на деца над 13-годишна възраст.
За тези деца най-сериозен е проблемът с бедността, следван от проблема с наркотиците, агресията и лошото образование. Те се притесняват дали ще успеят да си
намерят работа и да се реализират в България.
„Младежите от Защитените жилища с увреждания също
искат да имат работа като завършат“ (18 г., момиче, село).
За децата от домовете най-привлекателните професии са в сферата на изкуствата
и хотелиерството, но също така правото, медицината, спортът и учителската професия.
В пряката консултация 8-те деца, ползватели на социални услуги от резидентен тип,
говорят в един глас срещу насилието и методите на възпитание в училището си.
Те са и единствените деца в изследването, които чрез анкетата отправят молба да
бъде подобрена хигиената и елементарните битови условия в домовете, където
живеят:
„…да се ремонтират тоалетните (няма топла вода, хартия, сапун),
двора, салона (пада тавана) и коридорите са мръсни“
(пряка консултация с деца - потребители на социални услуги).
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ДЕЦАТА И ОБЩУВАНЕТО
Децата търсят отговори на въпросите, които ги вълнуват като,
ползват различни информационни източници, разговарят с
връстниците си или с възрастните.
Изследването „Моят глас е важен“ проследява с кого децата
споделят въпроси, свързани със
здравето, любовта и секса.
Като цяло децата споделят, активно говорят и търсят отговори на въпросите, които ги интересуват – проучването
регистрира активно говорене и по трите теми.
Повечето деца задават въпросите на някого, на когото имат доверие. Около 3% от
участниците в анкетата посочват, че не разговарят с никого за нищо, а търсят сами
отговори.
Въпросите за секса се възприемат като по-интимни и лични и децата по-рядко споделят какво ги вълнува, дори ползването на интернет е значително ограничено.
Когато имат въпроси, свързани със здравето, децата най-често се доверяват на своите родители (80%). По въпроси, свързани с любовта и секса, те се обръщат найчесто към своите приятели (съответно 52% и 36%).
Когато децата не намират отговор на тези въпроси от хората, които са в най-близкото им обкръжение – родители, братя, сестри, те се обръщат към учителите или други
възрастни, на които имат доверие.
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Графика 18: Общуване по теми за здравето, любовта и секса
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В ситуация на криза – при проблем с учител, друг възрастен, приятел или проблем с
уроците - децата отново най-активно търсят подкрепа първо от родителите си и после от приятелите си. Единствено при проблеми с уроците родителите и учителите
са приблизително равнопоставени като помощник на детето.
Графика 19: Доверено лице при проблеми от различен характер
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къмникого
никого
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Колкото по-малки са децата, толкова повече разчитат на родителите си във всякакви
ситуации.
С възрастта източниците на информация стават по-разнообразни. При по-големите
деца интернетът става важен източник на информация.
Данните от изследването показват, че полът оказва влияние върху комуникацията:
момчетата са склонни по-често да оспорват авторитети или да решават конфликтни
въпроси лице в лице, докато момичетата търсят основно помощ от близките си, найчесто от родителите си.
Така например при проблеми с уроците момичетата търсят подкрепа от различен от
учителя човек - най-често приятел или чрез интернет. Когато имат проблем с приятел или друг възрастен, те се обръщат основно към родител и брат/сестра, а при
проблем с учител търсят подкрепата главно на родителите си.
Момчетата от своя страна заявяват, че когато имат проблем с учител, биха поискали
съвет директно от учител, а не от техен родител.
Интересно поведение отчитат данните и когато децата говорят по темата здраве.
Тези, които живеят на село, значително по-често търсят мнение както от родителите
си, така и от учителите и приятелите си.
Децата от София търсят информация предимно от родителите си и чрез интернет.
По отношение на проблемите с уроците децата от малките градове и селата се обръщат директно към своите учители, докато децата от големите градове и столицата
разчитат повече на родителите си.
Като се има предвид обстоятелството, че децата от по-големите населени места са
по-критични към училището, може да се направи изводът, че има спад в доверието
към учителя като значим възрастен.
Резултатите от изследването ясно показват, че за да се чувстват удовлетворени и
уверени в себе си, децата имат необходимост от интензивно приятелско общуване
с връстниците и възрастните около тях.
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Децата, които живеят с двамата си родители и имат приятели, се чувстват добре в
училище, искат да останат да живеят там, където са в момента и възприемат по-често себе си като щастливи. Най-ясно това се вижда при децата между 7 и 12 -годишна
възраст.
С възрастта критичното отношение и дистанцирането от околните нараства. По-големите деца, които живеят в голям град или в столицата, вече по-малко споделят с
възрастни и приятели; нараства и неудовлетвореността от отношенията с другите.
Тази тенденция е особено силна сред момичетата на и над 14 години от големите
градове и столицата.
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ДЕЦАТА И ПРАВОТО НА МНЕНИЕ

91% от участниците в анкетата „Моят глас е важен“ декларират, че са чували, че
децата имат права. 89% от момчетата и 92% от момичетата дават този отговор (Графика 20).
При най-малките участници на възраст между 7 и 9 години, 86% споделят, че са
чували, че децата имат права, докато сред 18-годишните този процент е 95%.
Относително по-малък е делът на отговорилите положително на този въпрос сред
децата, живеещи в селата (86%).
Графика 20: Обща информираност за детски права

̏͘Ϯϵ͘ˋ̸̶̛̛̛̱̣̣̭͕̖̖̯̥̯̪̬͍̏̌̔̌̌̌̌̏̌
91%

̔̌

̦̖

9%

N=6066

Правото на детето да изразява мнение и то да бъде взето предвид, също е познато
на децата – 92% от тях посочват и източник, от който са разбрали за това право.
Децата, които споделят, че не са информирани за това право, са отново сред наймалките - 7-10 годишните, живеещите в селата и предимно момчетата.
В тази група попадат и децата, които живеят само с един родител, с баба и/или дядо
или в институции.
Две пети от децата (42%) заявяват, че правото на изразяване на мнение им е познато, защото са чували за него в семейството си и/или от хората, с които живеят
(Графика 21).
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Друга една четвърт (24%) твърдят, че някой в училище им е казвал, че имат това
право, като най-често този отговор се среща сред децата между 7 и 9 години и момичетата.
Между 7% и 9% са децата, които посочват друг възрастен като източник на информацията за правото да изразят мнение. Най-често това са деца, които живеят в
домове за деца, лишени от родителски грижи, в семейство само с един родител или
само с брат/сестра.
Децата, на които никой не им е казал, че имат право да изразяват свободно мнението си, са 8%. Това са предимно момчета на възраст между 7 и 10 години и 14-15-годишните, които живеят в институции, само с един родител или баба и дядо, или при
приятели.
Графика 21: Информираност и информационни източници за правото на мнение

в.
в. 30.
30. Някой
Някой казвал
казвал ли
ли ти
ти е,
е, че имаш право
да
да изразиш
изразиш своето
своето мнение
мнение ии то да бъде взето
под
под внимание?
внимание?
да,
да,семейството
семействотоми
ми//хората
хората сскоито
коитоживея
живея
да,
друг
възрастен
да, друг възрастен
да,
да,ввучилище
училище
да,
да,приятелите
приятелитеми
ми
да,
да,знам
знамот
от интернет
интернет// телевизия
телевизия
не,
не,никой
никойне
не ми
миее казвал
казвал

42%
42%
7%
7%
24%
24%
9%
9%
9%
9%
8%
8%

N=6073
N=6073

Над половината от участниците в изследването заявяват, че се чувстват уверени
във възможността свободно да изказват своето мнение (Графика 22).
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Графика 22: Степени на упражняване правото на мнение

в. 31. Можеш ли свободно да изразяваш своето
мнение по въпроси, които те засягат?
да, винаги

56%

само по някои въпроси

29%

рядко казвам какво мисля

никога не изразявам мнението си

13%
2%

N=6065

Една трета споделят, че говорят свободно само по някои въпроси, а 15% от децата
казват, че рядко или никога не споделят какво мислят.
От децата, които твърдят, че винаги свободно изразяват позицията си, почти половината определят семейството или възрастните, с които живеят, като източник на
информация. Над половината от тази група (62%) имат увереността, че могат винаги
да изразяват мнението си.
55% от участниците в анкетата посочват, че са разбрали в училище за правото си
свободно да изразяват мнението си в училището (Таблица 3).
Таблица 3: Упражняване правото на мнение спрямо средата, поощрила мнение
(общо дялово разпределение спрямо извадката, данните се четат по колони)

Можеш ли свободно
да изразяваш
своето нение по
въпроси, които те
засягат?

Някой казвал ли ти е, че имаш право да изразиш своето мнение и
то да бъде взето под внимание?
да,
семейството
ми / хората с
които живея

да, друг
да, в
възрастен училище

да,
приятелите
ми

не,
да, знам от
никой
интернет /
не ми е
телевизия
казвал

ОБЩО

да, винаги

26.4%

4.4%

13.4%

4.6%

4.2%

3.2%

56.1%

само по някои
въпроси

11.1%

1.8%

7.3%

3.1%

3.3%

2.0%

28.5%

рядко казвам какво
мисля

4.3%

.8%

3.1%

1.4%

1.4%

1.9%

12.9%

никога не изразявам
мнението си

.5%

.1%

.4%

.1%

.2%

1.1%

2.4%

42.3%

7.1%

24.2%

9.1%

9.1%

8.2%

100.0%

Общо
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Данните от Графика 23 представят нагласата на децата по отношение на това, доколко изразеното от тях мнение ще бъде взето предвид от възрастните.
Този индикатор може да послужи за оценка на степента на прилагане на правото на
детето да изразява мнение. Той е показателен и за нивата на доверие на детето към
средата и/или личната самооценка на детето.
Графика 23: Зачитане на правото на мнение

в. 32.
32. Възрастните
Възрастните вслушват
вслушват ли
ли се
се вв твоите
твоите думи
думи
в.
мнение?
// мнение?
да,винаги
винаги
да,

38%
38%

самопо
понякои
някоивъпроси
въпроси
само

48%
48%

рядкоказвам
казвамкакво
каквомисля
мисля
рядко
никогане
неизразявам
изразяваммнението
мнението си
си
никога

11%
11%
3%
3%

N=6079
N=6079

Делът на децата, които смятат, че мнението им винаги се взема предвид, е 38%.
Близо половината от децата споделят, че тяхното мнение понякога се зачита от възрастните, понякога не.
Анализът на данните по показателите от Графики 22 и 23 („Изразявам винаги мнението си и то винаги се взема предвид”) показва, че една трета от децата (28%)
са напълно уверени, че могат да изразят мнение и, че то ще бъде взето предвид
винаги, т.е. една трета от децата, взели участие в проучването, декларират силна
увереност в себе си, обкръжението си и спокойствие, че заявената от тях позиция
ще бъде уважена.
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Най-благоприятна за изразяване на детското мнение е семейната среда – това показват отговорите на въпроса „Някой казвал ли ти е, че имаш право да изразиш
своето мнение и то да бъде взето под внимание?“.
20% от всички деца смятат, че родителите им винаги ще се вслушат в мнението им.
Едва 8% от децата обаче имат увереност, че мнението им ще бъде зачетено в училище.
32% от децата са на мнение, че приятелите им ще се вслушат в мнението им (Таблица 4).
Таблица 4: Прилагане правото на мнение спрямо средата, поощрила изразяването на
мнение (Общо дялово разпределение спрямо извадката, данните се четат по колони)

Възрастните
вслушват ли се
в твоите думи /
мнение?
да, винаги

Някой казвал ли ти е, че имаш право да изразиш своето мнение и
то да бъде взето под внимание?
да,
семейството
ми / хората с
които живея
20.3%

да, друг
възрастен

да, в
училище

да,
приятелите
ми

2.5%

8.1%

3.0%

да,
знам от
интернет /
телевизия
2.1%

не, никой
не ми е
казвал

Total

2.0%

38.0%

само по някои
въпроси

18.0%

3.7%

12.8%

4.4%

5.4%

3.3%

47.6%

рядко казвам
какво мисля

3.5%

.7%

2.7%

1.4%

1.4%

1.7%

11.3%

никога не
изразявам
мнението си

.5%

.2%

.5%

.3%

.3%

1.2%

3.1%

42.4%

7.1%

24.1%

9.1%

9.1%

8.2%

100.0%

Идеята за „вслушване” може да се интерпретира по различни начини и да дава индикация, доколко децата се чувстват уверени в себе си или желаят да споделят или
говорят свободно.
Такава увереност демонстрират малко под една трета от участниците в изследването. Това са основно децата, които са научили за правото да изразяват мнение от
родителите си.
Училището е място, където децата са узнали за правото си на мнение в една четвърт от случаите. Малко обаче имат усещането, че в училище тяхното мнение ще
бъде зачетено.
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Децата са най-склонни да спорят и отстояват мнението си при ситуации, в които
участват други деца (Графика 24)
Делът на децата, които възразяват, когато имат различно мнение от родителите си, е
33%. При различно от мнението на учителя 22 % отстояват мнението си в училище.
Почти една четвърт от участниците в изследването посочват, че никога не биха спорили или възразили на учител.
В рамките на изследването приблизително 15% са децата, които на всички въпроси
за детското мнение заявяват, че рядко казват какво мислят или че не - никога не
споделят.
Тази група е най-уязвима и най-слабо подкрепена в изразяването на лично мнение.
Децата, които попадат в тази група, са най-често 14-15 годишни, живеещи на село, в
семейство с един родител или само с баба и дядо; голяма част от тях - в домове за
деца, лишени от родителски грижи.
Графика 24: Нагласи към упражняване правото на мнение

в. 33. Когато не си съгласен с нещо, възразяваш
/ спориш ли с:…
родителите
родителите
[N=6000]
[N=6000]
учителите
учителите
[N=5796]
[N=5796]

други деца
деца
други
[N=5858]
[N=5858]

33%
33%

38%
38%

22%
22%

27%
27%

47%
47%

да,винаги
винаги
да,
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самопо
по някои
някои въпроси
въпроси
само

20%
20%

9%
9%

28%
28%

23%
23%

33%
33%

15%
15%

рядко
рядко

5%
5%

никога
никога
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ДЕЦАТА И СОЛИДАРНОСТТА
Децата са чувствителни към връстниците си, към които се проявява
различно отношение.
Това показват отговорите на въпроса „Мислиш ли, че има деца,
които получават по-различно отношение?”.
Начинът, по който се възприемат
тези деца, не е еднозначен.
46% от анкетираните например
смятат, че децата с увреждания
получават по-добро отношение спрямо другите деца.
Най-голям е делът на онези, които споделят, че по-лошо отношение има към децата
– бежанци и към децата от бедни семейства, съответно 62% и 54%.
Графика 25: Групи деца, получаващи по-различно отношение.

в. 34. Мислиш ли, че има групи деца, които получават попоразлично отношение:
деца със увреждания [N=5908]

39%

деца от малцинствата [N=5691}
деца от бедни семейства [N=5787]
деца бежанци
бежанци [N=5599]
[N=5599]
деца
да, отношението
отношението ее по-лошо
по-лошо
да,

46%
46%

48%

15%
15%

22%

54%
62%
62%

30%
30%

19%
19%

27%
27%
16%
16%

да,
да, отношението
отношението ее по-добро
по-добро

22%
22%
не,
не,отношението
отношениетоее същото
същото

Мнозинството от участниците в изследването (93%) декларират желание да помагат на деца, които имат нужда от помощ. Тази нагласа за взаимопомощ е по-ясно
изразена сред момичетата, по-малките, живеещите извън София и живеещите в семейна среда с родители и братя/сестри.
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Желанието да помогнат на другите е изразено особено силно:
„Еми жал ме е когато минавам покрай улицата ми и виждам много
бедни хора. Става ми много мъчно за тях и ми се иска да се прибера
да взема някакви свои дрехи и да им ги занеса да ги облекат”
(момиче, 10-11 г., село)
Повишаването на удовлетвореността от образованието и интереса към живота на
другите деца биха засилили желанието за оказване на подкрепа и взаимопомощ:
над половината от децата, които биха помагали на други деца, се интересуват от
живота на връстниците си в страната, 1/5 са тези, които не биха участвали в такива
дейности.
Склонността към взаимопомощ е по-силно изразена от децата, на които им харесва
да ходят на училище и чиято потребност да получават нова информация е удовлетворена.
Децата, които проявяват интерес към живота на другите деца, показват силна емпатия и към връстниците си от малцинствата, към децата от по-бедни семейства (над
60%) и към децата-бежанци (над 50%).
Усещането за съпричастност към живота на другите деца се засилва с възрастта и
достига пиковата си точка сред 18- годишните; живеещите в по-големите градове и
особено в София.
Въпреки че имат желание, много често децата не знаят как точно да помогнат на
връстниците си в нужда.

Децата се интересуват най-много от живота на своите връстници в България. Едва
6% проявяват интерес към живота на децата от други държави (Графика 26).
Сравнително голям – 1/3 – е делът на тези, които директно отговарят, че не се интересуват от това как живеят другите.
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Страните, които провокират най-голям интерес са Англия, Германия и САЩ, вероятно заради представите, които децата имат за начина на живот на своите връстници
там. За Африка и развиващите се държави споменават едва около 1% от анкетираните. Към момента на провеждане на изследването децата проявяват най-голям
интерес към начина на живот на децата-бежанци и децата от бедни семейства.

Графика 26: Интерес към живота на другите деца и младежи

Интересува ли
ли те
те как
как живеят
живеят другите
другите деца
деца ии
в. 35. Интересува
младежи?
младежи?
не
не

31%
31%

да,
да, вв другите
другитеградове
градове иисела
селаввБългария
България
да,
да,към
къмдеца
децаот
отдруги
други държави
държави
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ОБОБЩЕНИЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ И ИЗВОДИ

В кампанията „Моят глас е важен“ чрез онлайн анкета и пряка консултация са взели
участие общо 6 297 деца. Онлайн анкетата регистрира 6 158 мнения. В преките консултации са се включили 139 деца.

Най-голям е делът на мненията на децата над 12-годишна възраст, от по-малките
населени места, с лек превес на момичетата. По-трудно достъпна или недостатъчно
атрактивна се оказва анкетата за момчетата, за по-малките деца (между 7 и 11 г.,
между първи и четвърти клас) и за децата от София.

Близо 99% от участниците посещават училище. Групата на децата, отпаднали или
непосещаващи училище, е статистически твърде малка, за да може да се интерпретира изразеното от тях мнение. За да бъде анализирана тяхната гледна точка, е
необходимо да се проведат друг тип изследвания.

Данните от онлайн изследването показват, че средно 82% от анкетираните деца живеят в семейство с двама родители. Малко под една пета, или 18% от участниците,
не живеят в семеен модел на двама родители, като за София този процент нараства
до една четвърт (25%). Процентите се преразпределят между децата, които живеят
само с един родител, с баба или дядо; в смесени форми между един родител и друг
възрастен или в семейства с по-широк кръг връзки. Данните показват, че семейният
модел оказва влияние върху нагласите на децата по отношение на общуването с
връстниците им, идеите им за реализация, отношението им към училището и общата им удовлетвореност.

Мнозинството от децата виждат бъдещето си като хора, създали свои семейства и
практикуващи желана професия. Те търсят професии, които изискват добро и продължително обучение и висока квалификация, често от сферата на свободните про-
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фесии. Данните сочат, че децата са активни и мотивирани да постигнат успешна
лична и професионална реализация.

Две трети от децата заявяват желание да напуснат мястото, където живеят в момента, и да потърсят професионална и житейска реализация в друг град или извън
пределите на България. Подобна нагласа може да бъде интерпретирана в различни
посоки: търсенето на друго място за живеене и работа е следствие, но и индикатор
за липса на възможности за реализация на децата на мястото, където живеят. Това
следва да се вземе предвид при актуализирането на Националната стратегия за
детето 2008-2018 г.

В отговорите на участниците се открояват четири проблемни области, като основен
проблем на децата, живеещи в България. На първо място това е бедността, разбрана не толкова като лишение от основни блага – храна, вода, а по-скоро като статус,
който създава неравенство заради различия във финансовото положение на семействата или невъзможност да притежават вещи, ценени за възрастта им. Бедност е
и постоянната заетост или отсъствие на родителите им, които работят на няколко
места или в чужбина. Бедността се преживява болезнено от децата и се проектира
във взаимоотношенията им с другите деца.

На второ място като проблем се идентифицира достъпът до цигари, наркотици и
алкохол. Децата проявяват силна загриженост към този проблем, защото, от една
страна, разбират какви биха били последиците от употребата върху здравето им, а,
от друга страна, виждат, че цигарите, алкохолът и наркотиците са лесно достъпни и
силно изкушаващи. Това ги кара да се чувстват незащитени и уязвими.

Като трети по значимост проблем се очертава образованието. Под „лошо образование“ се разбира най-често непрактичността и отдалечеността на учебния материал
от реалния живот, както и неспособността на училището да подготви децата за бъдещата им реализация. Най-честите препоръки и искания са свързани с нуждата от
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по-приложими знания, възможността за практика и трупане на опит, прилагане на
интерактивни методи на обучение и въвеждане на нови технологии в образователния процес.

Вербалното насилие, тормозът, физическата саморазправа и агресията между
децата – от една страна, и между децата и възрастните, от друга, е четвъртият проблем, който се извежда в изследването. Вербалното и физическото насилие са особено сериозен проблем за децата от ромската етническа група и за децата, ползватели на услуги от резидентен тип. Причините за повишената чувствителност към
вербалното насилие и агресията във взаимоотношенията не са обект на този анализ.

99% от участниците в анкетата посещават училище. Половината харесват училището си, другите - невинаги. Близо 17% от децата отправят директно препоръки за
подобряване на живота в училище. Освен опростяване на учебното съдържание
и насочването му към практиката, голяма част от децата смятат, че началният час
на учебните занятия трябва да започва по-късно. Те настояват за нови методи на
преподаване, за включване на по-млади преподаватели, за възможност за избор
между учебните предмети и за промяна в схемата за свободно избираеми предмети,
включително промяна в начина на избор според интересите на децата. Преките консултации с деца-ползватели на услуги от резидентен тип показват, че има проблем
със състоянието на сградите и елементарната хигиена в домовете.

Подкрепата на родителите и приятелите са изключително важни за децата. Когато
имат здравословен проблем или проблем с учител или друг възрастен, те търсят
най-често мнението на своите родители. Въпросите от интимен характер се споделят основно с приятелите. Усещането за подкрепа от страна на родителите и приятелите е ключов фактор за спокойствието на децата и тяхната удовлетвореност.
24% от децата считат, че „родителите не прекарват време с мен, винаги когато искам”, затова изразяват желание родителите да им отделят повече време.
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Данните показват, че близо една трета (28%) от децата са напълно уверени, че могат
да изразят мнението си, и то винаги ще бъде взето предвид. Най-благоприятна за
изразяване на лично мнение е семейната среда - 20% от децата смятат, че родителите им винаги ще се вслушат в мнението им. Едва 8% от децата имат увереност, че
ако изразят лично мнение в училище, то ще бъде зачетено.

Резултатите от анкетата показват, че общуването и подкрепата от страна на приятел
и родител имат ключова роля в живота на децата. Насърчаването на детското участие и създаването на подкрепяща среда трябва да бъде развивано и поощрявано от
всички, които работят с деца, и трябва бъде една от основните цели на Националната стратегия за детето.
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Приложение 1: Анкета

МОЯТ ГЛАС Е ВАЖЕН

Здравей, ние сме екипът на УНИЦЕФ и искаме да чуем твоя глас!

Знаеш ли, че в България съществува Национална стратегия за детето? Това е важен документ,
чиято цел е да помогне на правителството да направи живота на децата в нашата страна
по-добър. Ако споделиш с нас вижданията си по важни за теб въпроси, ще помогнеш тази
стратегия да се подобри и това ще е полезно както за теб, така и за твоите приятели и за
хилядите други деца, които дори не познаваш.
Анкетата е анонимна и няма правилни или грешни отговори!
Ще ти отнеме само 10-15 минути. И не забравяй и да се забавляваш!

Благодарим ти!

* Tази анкета е предназначена само за деца и млади хора на възраст ДО 18 години!
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I. ОБЩИ ВЪПРОСИ (3)
Ти си? Задължителен въпрос
 момче
 момиче
1. На колко години си? Задължителен въпрос
 7-9
 10-11
 12-13
 14-15
 16-17
 18
2. Къде живееш? Задължителен въпрос; разбъркване на възможните отговори
 село
 малък град
 голям град
 столица

II. ТВОЕТО БЪДЕЩЕ (5)
3. Къде най-много искаш да живееш?
 На същото място, където живея сега
 В друг град в България
 В чужбина
4. Какво искаш да работиш? (Отворен въпрос)
……………………………………………………………………………………………………………

………………………………………..……….……………………………………………………
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5. Как виждаш своето бъдеще? (можеш да избереш няколко отговора; разбъркване
на възможните отговори, без „друго“)
 Да имам работа
 Да мога да пътувам
 Да имам семейство
 Друго (посочи)…………………………….. …………………………………………
6. Кои са трите най-големи проблема на децата в България? (Отворен въпрос)
……………………………………………………………………………………………………
………………………………..………………………………..……………………………..……
7. Кои са трите най-големи проблеми на децата по света? (Отворен въпрос)
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………

III. ОБРАЗОВАНИЕ (5)
8. Къде ходиш на училище? Задължителен въпрос
 ОУ (Основно училище)
 СОУ (Средно общообразователно училище)
 ЧОУ (Частно основно училище)
 Гимназия с интензивно преподаване на чужди езици
 Гимназия с интензивно преподаване на естествени науки/математика/
хуманитарни науки/изкуствата
 Техникум (Професионално-техническо училище)
 Друго училище
 Вкъщи
 Не ходя на училище
При отговор Вкъщи /Не ходя на училище, отива на на въпрос 16
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9. Харесва ли ти да ходиш на училище? Задължителен въпрос
 Да
 Не винаги, зависи от деня
 Не

10.

Как би довършил изречението. (Избери до 3 отговора); разбъркване на
възможните отговори

„Ходя на училище, … „
 … за да научавам нови неща
 … за да имам професия
 … за да имам по-добро бъдеще
 … защото ми харесва
 … за да мога да се срещам с останалите деца / приятели ми
 …защото трябва (това е мое задължение)
 … защото е мое право

11. Какво ти харесва в училище? (Избери до 3 отговора); разбъркване на
възможните отговори, без „друго“
 Научавам нови неща
 Учителите
 Времето, което прекарвам със съучениците/приятелите си
 Учебните часове
 Часовете по рисуване / музика / спорт
 Извънкласните занимания
 друго (посочи) ……………………….......................................................................
12. Какво не ти харесева в училище? (Избери до 3 отговора); разбъркване на
възможните отговори, без „друго“
 Взаимотоношенията ученик – учител
 Взаимоотоношенията ученик-ученик
 Обстановката : сградата / класната стая / условията за спорт в училище
 Ученето: учебниците / часовете / извън класните дейности
 Друго (посочи)……………………………..................................................................
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13. Според теб, какво трябва да се промени, за да стане училището по-добро
място за децата ? (избери до 2 отговора); разбъркване на възможните
отговори
 отношенията между учители и ученици
 да се направи ремонт на класните стаи, тоалетните, салона, игрището
 нещата които учим да са по-полезни
 преподаването да е по-интересно
 Друго (посочи)…………………………….. .........................................................
САМО ЗА ТЕЗИ, КОИТО НЕ ХОДЯТ НА УЧИЛИЩЕ (3)
14. Защо не ходиш на училище? Задължителен въпрос; разбъркване на
възможните отговори, без „друго“
 Уча в къщи
 Защото не ми е интересно в училище
 Налага ми се да работя
 Семейството ми няма достатъчно пари
 Друго (посочи)……………………………..............................................................
15. От къде най-много научаваш нови неща? разбъркване на възможните
отговори
 От родителите ми
 От приятели
 От интернет/телевизия
 От книгите
16. Искаш ли да ходиш на училище?
 Да
 Не

III. СВОБОДНО ВРЕМЕ (5)
17. Ти имаш?
 Много приятели
 Няколко приятели
 Нямам приятели
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18. ɋ ɤɨɝɨ ɧɚɣ-ɱɟɫɬɨ ɝɨɜɨɪɢɲ, ɚɤɨ ɢɦɚɲ ɜɴɩɪɨɫɢ ɡɚ:
Ɋɨɞɢɬɟɥɢɬɟ
ɦɢ

Ȼɪɚɬ /
ɋɟɫɬɪɚ

ȼɴɡɪɚɫɬɟɧ, ɧɚ
ɤɨɝɨɬɨ ɢɦɚɦ
ɞɨɜɟɪɢɟ

ɇɟ ɫɟ
ɨɛɪɴɳɚɦ
ɍɱɢɬɟɥ ɉɪɢɹɬɟɥ ɂɧɬɟɪɧɟɬ
ɤɴɦ
ɧɢɤɨɝɨ

Ɂɞɪɚɜɟɬɨ
Ʌɸɛɨɜɬɚ
ɋɟɤɫɚ
19. Ɉɬ ɤɨɝɨ ɛɢ ɩɨɢɫɤɚɥ ɫɴɜɟɬ, ɚɤɨ ɢɦɚɲ ɩɪɨɛɥɟɦ ɫ…?
Ɋɨɞɢɬɟɥɢɬɟ
ɦɢ

Ȼɪɚɬ /
ɋɟɫɬɪɚ

ȼɴɡɪɚɫɬɟɧ, ɧɚ
ɤɨɝɨɬɨ ɢɦɚɦ
ɞɨɜɟɪɢɟ

ɇɟ ɫɟ
ɨɛɪɴɳɚɦ
ɍɱɢɬɟɥ ɉɪɢɹɬɟɥ ɂɧɬɟɪɧɟɬ
ɤɴɦ
ɧɢɤɨɝɨ

ɩɪɨɛɥɟɦ ɫ
ɩɪɢɹɬɟɥ
ɩɪɨɛɥɟɦ ɫ
ɭɱɢɬɟɥ
ɩɪɨɛɥɟɦ ɫ
ɭɪɨɰɢɬɟ
ɩɪɨɛɥɟɦ ɫ
ɞɪɭɝ ɜɴɡɪɚɫɬɟɧ
20. ɂɦɚɲ ɥɢ ɞɨɫɬɚɬɴɱɧɨ ɫɜɨɛɨɞɧɨ ɜɪɟɦɟ ɡɚ ɫɥɟɞɧɢɬɟ ɞɟɣɧɨɫɬɢ?
ɂɦɚɦ ɜɪɟɦɟ

ɇɹɦɚɦ ɜɪɟɦɟ

ɞɚ ɫɟ ɡɚɛɚɜɥɹɜɚɲ
(ɤɨɦɩɸɬɴɪɧɢ ɢɝɪɢ, ɧɚɫɬɨɥɧɢ ɢɝɪɢ ɢ ɞɪ.)
ɞɚ ɫɟ ɫɪɟɳɚɲ ɫ ɩɪɢɹɬɟɥɢ
ɞɚ ɫɩɨɪɬɭɜɚɲ
ɞɚ ɝɥɟɞɚɲ ɬɟɥɟɜɢɡɢɹ
ɞɚ ɩɪɟɤɚɪɜɚɲ ɜɪɟɦɟ ɫɴɫ ɫɟɦɟɣɫɬɜɨɬɨ ɫɢ
ɞɚ ɱɟɬɟɲ
ɞɚ ɢɡɩɨɥɡɜɚɲ ɢɧɬɟɪɧɟɬ

;ʽ̨̨̯̬̖̦̻̪̬̭̏̏Ϳ

21. Ʉɚɤɜɨ ɧɚɣ-ɦɧɨɝɨ ɨɛɢɱɚɲ ɞɚ ɩɪɚɜɢɲ ɜ ɫɜɨɛɨɞɧɨɬɨ ɫɢ ɜɪɟɦɟ? ;ʽ̨̨̯̬̖̦̻̪̬̭̏̏Ϳ

………………………………………………………………………………………………………………

22.
22. ̨̨̨̛̯̬̐̏
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21. Ʉɚɤɜɨ ɧɚɣ-ɦɧɨɝɨ ɨɛɢɱɚɲ ɞɚ ɩɪɚɜɢɲ ɜ ɫɜɨɛɨɞɧɨɬɨ ɫɢ ɜɪɟɦɟ? ;ʽ̨̨̯̬̖̦̻̪̬̭̏̏Ϳ

………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………..……………………………………………..………..………..……
IV. ɋȿɆȿȿɇ ɀɂȼɈɌ (5)
22. ɋ ɤɨɝɨ ɠɢɜɟɟɲ? ;̸̨̨̨̨̨̨̛̪̖̖̯̖̦̯̬͕̖̪̭̦̥̖̏̔̐̏̍̔̌́́̏̌̚Ϳ̡̨̛͖̬̻̬̦̖̦̻̥̙̦̯̖̌̍̏̌̌̏̚̚
̨̨̨̛̯̬̐̏
x ɫ ɪɨɞɢɬɟɥɢɬɟ ɦɢ ɢ ɛɪɚɬɹ/ɫɟɫɬɪɢ
x ɫ ɛɚɛɚ ɢ ɞɹɞɨ
x ɫ ɟɞɢɧ ɪɨɞɢɬɟɥ
x ɫɚɦɨ ɫ ɛɪɚɬ/ɫɟɫɬɪɚ
x ɞɪɭɝɢ (ɩɨɹɫɧɢ) ……………..................................................
23. Ɍɢ ɢɦɚɲ ɥɢ ɛɪɚɬ / ɫɟɫɬɪɚ?

x
x
x
x

Ⱥɡ ɫɴɦ ɟɞɢɧɫɬɜɟɧɨ ɞɟɬɟ
Ⱦɜɟ ɞɟɰɚ ɫɦɟ
Ɍɪɢ ɞɟɰɚ ɫɦɟ
ɉɨɜɟɱɟ ɨɬ ɬɪɢ ɞɟɰɚ ɫɦɟ

24. Ʉɨɟ ɨɬ ɫɥɟɞɧɢɬɟ ɟ ɜɹɪɧɨ ɡɚ ɬɟɛ ɢ ɬɜɨɢɬɟ ɪɨɞɢɬɟɥɢ/ɯɨɪɚɬɚ, ɫ ɤɨɢɬɨ ɠɢɜɟɟɲ
Ⱦɚ

ɇɟ

ɉɪɟɤɚɪɜɚɬ ɜɪɟɦɟ ɫ ɦɟɧ ɜɢɧɚɝɢ, ɤɨɝɚɬɨ ɢɫɤɚɦ
ɂɧɬɟɪɟɫɭɜɚɬ ɫɟ ɤɚɤ ɫɟ ɱɭɜɫɬɜɚɦ
ɂɧɬɟɪɟɫɭɜɚɬ ɫɟ ɤɚɤɜɨ ɩɪɚɜɹ / ɤɚɤ ɫɴɦ ɜ ɭɱɢɥɢɳɟ
ɂɡɫɥɭɲɜɚɬ ɦɟ, ɤɨɝɚɬɨ ɢɦɚɦ ɩɪɨɛɥɟɦ ɢ ɦɢ ɩɨɦɚɝɚɬ
ɂɡɫɥɭɲɜɚɬ ɦɟ, ɤɨɝɚɬɨ ɢɦɚɦ ɩɪɨɛɥɟɦɢ, ɧɨ ɧɟ ɩɨɦɚɝɚɬ
ɉɨɞɤɪɟɩɹɬ ɦɟ
Ɋɚɡɛɢɪɚɦ ɫɟ ɫ ɪɨɞɢɬɟɥɢɬɟ ɫɢ /ɯɨɪɚɬɚ ɫ ɤɨɢɬɨ ɠɢɜɟɹ
25. ɉɨɦɚɝɚɲ ɥɢ ɜ ɤɴɳɢ?;̨̡̨̡̨̨̨̨̛̥̙̖̹̖̬̖̹̦̣̯̬̔̌̍́̐̏̌̚Ϳ

x
x
x

ɋ ɞɨɦɚɤɢɧɫɤɚɬɚ ɪɚɛɨɬɚ
ȼ ɝɪɢɠɢɬɟ ɡɚ ɩɨ-ɦɚɥɴɤ ɛɪɚɬ / ɫɟɫɬɪɚ
ɋ ɞɪɭɝɚ ɪɚɛɨɬɚ (ɩɨɹɫɧɢ)………….……….

26. ɉɨɦɚɝɚɲ ɥɢ ɫ ɢɡɤɚɪɜɚɧɟɬɨ ɧɚ ɩɚɪɢ ɡɚ ɫɟɦɟɣɫɬɜɨɬɨ?

x
x
x

Ⱦɚ, ɩɪɟɡ ɩɨɜɟɱɟɬɨ ɜɪɟɦɟ
Ɉɬ ɜɪɟɦɟ ɧɚ ɜɪɟɦɟ
ɇɟ
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27. ɂɫɤɚɲ ɥɢ ɞɚ ɢɡɤɚɪɜɚɲ ɞɠɨɛɧɢ ɩɚɪɢ?

x
x
x
x

Ⱦɚ, ɩɪɟɡ ɩɨɜɟɱɟɬɨ ɜɪɟɦɟ
Ⱦɚ, ɨɬ ɜɪɟɦɟ ɧɚ ɜɪɟɦɟ (ɩɪɟɡ ɜɚɤɚɧɰɢɢɬɟ)
ɇɟ, ɧɨ ɦɢ ɫɟ ɧɚɥɚɝɚ
ɇɟ

V. ȾȿɌɋɄɈ ɍɑȺɋɌɂȿ (5)
28. ɑɭɜɚɥ ɥɢ ɫɢ, ɱɟ ɞɟɰɚɬɚ ɢɦɚɬ ɩɪɚɜɚ?

x
x

Ⱦɚ
ɇɟ

29. ɇɹɤɨɣ ɤɚɡɜɚɥ ɥɢ ɬɢ ɟ, ɱɟ ɢɦɚɲ ɩɪɚɜɨ ɞɚ ɢɡɪɚɡɢɲ ɫɜɨɟɬɨ ɦɧɟɧɢɟ ɢ ɬɨ ɞɚ ɛɴɞɟ ɜɡɟɬɨ ɩɨɞ
ɜɧɢɦɚɧɢɟ? ;̨̡̨̡̨̨̨̨̡̨̨̨̨̛̛̛̥̙̖̹̖̬̖̹̦̣̯̬͖̬̻̬̦̖̦̻̥̙̦̯̖̯̬͕̔̌̍́̐̏̌̌̍̏̌̌̏̐̏̚̚̚
̨̛̖̪̭̣̖̦̯̍̔́̚Ϳ
x Ⱦɚ, ɫɟɦɟɣɫɬɜɨɬɨ ɦɢ/ɯɨɪɚɬɚ ɫ ɤɨɢɬɨ ɠɢɜɟɹ
x Ⱦɚ, ɞɪɭɝ ɜɴɡɪɚɫɬɟɧ
x Ⱦɚ, ɜ ɭɱɢɥɢɳɟ
x Ⱦɚ, ɩɪɢɹɬɟɥɢɬɟ ɦɢ
x Ⱦɚ, ɡɧɚɦ ɨɬ ɢɧɬɟɪɧɟɬ / ɬɟɥɟɜɢɡɢɹ
x ɇɟ, ɧɢɤɨɣ ɧɟ ɦɢ ɟ ɤɚɡɜɚɥ
30. Ɇɨɠɟɲ ɥɢ ɫɜɨɛɨɞɧɨ ɞɚ ɢɡɪɚɡɹɜɚɲ ɫɜɨɟɬɨ ɦɧɟɧɢɟ ɩɨ ɜɴɩɪɨɫɢ, ɤɨɢɬɨ ɬɟ ɡɚɫɹɝɚɬ?

x
x
x
x

Ⱦɚ, ɜɢɧɚɝɢ
ɋɚɦɨ ɩɨ ɧɹɤɨɢ ɜɴɩɪɨɫɢ
Ɋɹɞɤɨ ɤɚɡɜɚɦ ɤɚɤɜɨ ɦɢɫɥɹ
ɇɢɤɨɝɚ ɧɟ ɢɡɪɚɡɹɜɚɦ ɦɧɟɧɢɟɬɨ ɫɢ

31. ȼɴɡɪɚɫɬɢɬɟ ɜɫɥɭɲɜɚɬ ɥɢ ɫɟ ɜ ɬɜɨɢɬɟ ɞɭɦɢ / ɦɧɟɧɢɟ ?

x
x
x
x

Ⱦɚ, ɜɢɧɚɝɢ
ɋɚɦɨ ɩɨ ɧɹɤɨɢ ɜɴɩɪɨɫɢ
Ɋɹɞɤɨ ɤɚɡɜɚɦ ɤɚɤɜɨ ɦɢɫɥɹ
ɇɢɤɨɝɚ ɧɟ ɢɡɪɚɡɹɜɚɦ ɦɧɟɧɢɟɬɨ ɫɢ

32 Ʉ
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VI. ɊȺȼɇɂ ȼɔɁɆɈɀɇɈɋɌɂ ɂ ɋɈɅɂȾȺɊɇɈɋɌ (3)
33. Ɇɢɫɥɢɲ ɥɢ, ɱɟ ɢɦɚ ɝɪɭɩɢ ɞɟɰɚ, ɤɨɢɬɨ ɩɨɥɭɱɚɜɚɬ ɩɨ-ɪɚɡɥɢɱɧɨ ɨɬɧɨɲɟɧɢɟ:

Ⱦɚ, ɨɬɧɨɲɟɧɢɟɬɨ ɟ
ɩɨ-ɥɨɲɨ

Ⱦɚ, ɨɬɧɨɲɟɧɢɟɬɨ ɟ
ɩɨ-ɞɨɛɪɨ

ɇɟ, ɨɬɧɨɲɟɧɢɟɬɨ ɟ
ɫɴɳɨɬɨ

Ⱦɟɰɚ ɫɴɫ
ɭɜɪɟɠɞɚɧɢɹ
Ⱦɟɰɚ ɨɬ
ɦɚɥɰɢɧɫɬɜɚɬɚ
Ⱦɟɰɚ ɨɬ ɛɟɞɧɢ
ɫɟɦɟɣɫɬɜɚ
Ⱦɟɰɚ ɛɟɠɚɧɰɢ
34. ɂɧɬɟɪɟɫɭɜɚɬɟ ɥɢ ɬɟ ɤɚɤ ɠɢɜɟɹɬ ɞɪɭɝɢɬɟ ɞɟɰɚ ɢ ɦɥɚɞɟɠɢ? ;̨̡̨̡̨̛̥̙̖̖̬̖̹̦̣̔̌̍́̚
̨̨̨̯̬̐̏̌Ϳ
x Ⱦɚ, ɜ ɞɪɭɝɢɬɟ ɝɪɚɞɨɜɟ ɢ ɫɟɥɚ ɜ Ȼɴɥɝɚɪɢɹ
x Ⱦɚ, ɜ ɞɪɭɝɢɬɟ ɞɴɪɠɚɜɢ. Ɇɨɥɹ ɩɨɫɨɱɢ: …………………
x ɇɟ
35. ɂɫɤɚɲ ɥɢ ɞɚ ɩɨɦɚɝɚɲ ɧɚ ɞɟɰɚ, ɤɨɢɬɨ ɢɦɚɬ ɧɭɠɞɚ ɨɬ ɩɨɦɨɳ?

x
x

Ⱦɚ
ɇɟ

36. ɓɟ ɫɟ ɪɚɞɜɚɦɟ ɞɚ ɫɩɨɞɟɥɢɲ ɫ ɧɚɫ ɧɟɳɨ ɜɚɠɧɨ ɡɚ ɬɟɛ, ɤɨɟɬɨ ɢɫɤɚɲ ɞɚ ɛɴɞɟ ɱɭɬɨ:
;ʽ̨̨̯̬̖̦̻̪̬̭̏̏Ϳ
.………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………..…………………………………………………......
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ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟ 2: Ɉɛɨɛɳɟɧɢɟ ɧɚ ɩɪɟɩɨɪɴɤɢɬɟ
ɧɚ ɞɟɰɚɬɚ-ɭɱɚɫɬɧɢɰɢ ɜ ɇɚɰɢɨɧɚɥɧɢɹ ɞɟɬɫɤɢ ɮɨɪɭɦ
„Ɇɨɹɬ ɝɥɚɫ ɟ ɜɚɠɟɧ“, ɩɪɨɜɟɞɟɧ ɜ ɪɚɦɤɢɬɟ
ɧɚ ɤɨɧɫɭɥɬɚɰɢɢɬɟ ɫ ɞɟɰɚ ɡɚ ɚɤɬɭɚɥɢɡɢɪɚɧɟɬɨ
ɧɚ ɇɚɰɢɨɧɚɥɧɚɬɚ ɫɬɪɚɬɟɝɢɹ ɡɚ ɞɟɬɟɬɨ 2008-2018 ɝ.

ǵȈȞȐȖȕȈȓȕȐȧȚ ȌȍȚșȒȐ ȜȖȘțȔ „ǴȖȧȚ ȋȓȈș ȍ ȊȈȎȍȕ“ șȍ ȗȘȖȊȍȌȍ ȔȍȎȌț
22-24 ȈȗȘȐȓ 2015 ȋ. Ȑ Ȋ ȕȍȋȖ ȊȏȍȝȈ țȟȈșȚȐȍ 30 ȌȍȞȈ, 26 ȖȚ ȒȖȐȚȖ ȉȧȝȈ
țȟȈșȚȊȈȓȐ ȗȘȍȌȐ ȚȖȊȈ ȊȢȊ ȜȖȒțș-ȋȘțȗȐȚȍ, Ȉ ȖșȚȈȕȈȓȐȚȍ ȉȧȝȈ ȌȍȞȈ ȗȘȍȌșȚȈȊȐȚȍȓȐ ȕȈ ȌȍȚșȒȐ Ȑ ȔȓȈȌȍȎȒȐ șȚȘțȒȚțȘȐ.
ǬȍȞȈ-țȟȈșȚȕȐȞȐ Ȋ ǵȈȞȐȖȕȈȓȕȐȧ ȌȍȚșȒȐ ȜȖȘțȔ „ǴȖȧȚ ȋȓȈș ȍ ȊȈȎȍȕ“
ˁ̻̭̯̌̏
ʥ̬.
ǬȍȞȈ ȖȚ ȔȈȓȒȐ ȕȈșȍȓȍȕȐ ȔȍșȚȈ
(ȖȉȓȈșȚ ǴȖȕȚȈȕȈ, ǩȓȈȋȖȍȊȋȘȈȌ Ȑ ǹȓȐȊȍȕ)
ǬȍȞȈ, ȗȖȚȘȍȉȐȚȍȓȐ ȕȈ șȖȞȐȈȓȕȐ țșȓțȋȐ (ǷȈȏȈȘȌȎȐȒ)
ǬȍȞȈ ȖȚ ǩǴǿǲ
ǬȍȞȈ ș țȊȘȍȎȌȈȕȐȧ (ǲȈȏȈȕȓȢȒ)

5
5
5
3
3

ǬȍȞȈ ȖȚ ȘȖȔșȒȐ ȗȘȖȐȏȝȖȌ

4

ǫȘțȗȈ „ǴȍȋȈȜȖȕ“ ǵǴǬ

2

ǹȢȊȍȚ ȕȈ ȌȍȞȈȚȈ ȒȢȔ ǬǨǯǬ

3

ǶȉȡȖ ȌȍȞȈ

30
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ǶȉȖȉȡȍȕȐȍ ȕȈ ȗȘȍȗȖȘȢȒȐȚȍ ȕȈ ȌȍȞȈȚȈ-țȟȈșȚȕȐȞȐ Ȋ ȌȍȚșȒȐ ȜȖȘțȔ „ǴȖȧȚ ǫȓȈș ȍ ȊȈȎȍȕ“ 2015

ǷȖ ȊȘȍȔȍ ȕȈ ȌȊțȌȕȍȊȕȐȧ ȜȖȘțȔ ȌȍȞȈȚȈ-țȟȈșȚȕȐȞȐ șȍ ȏȈȗȖȏȕȈȝȈ ș ȐȏȉȘȈȕȈ
ȐȕȜȖȘȔȈȞȐȧ Ȑ ȌȈȕȕȐ ȖȚ ȗȘȖȊȍȌȍȕȐȚȍ ȗȖ-ȘȈȕȖ ȍȚȈȗȐ. ǹȗȖȌȍȓȍȕȖȚȖ ș ȌȍȞȈȚȈ
ȉȍȠȍ ȖȉȖșȖȉȍȕȖ Ȋ ȠȍșȚ ȚȍȔȈȚȐȟȕȐ ȖȉȓȈșȚȐ: ǬȍȞȈȚȈ ȖȚ ȈȕȒȍȚȈȚȈ, ǹȊȖȉȖȌȕȖ
ȊȘȍȔȍ Ȑ șȗȖȌȍȓȧȕȍ/ȚȢȘșȍȕȍ ȕȈ ȗȖȔȖȡ, ǶȉȘȈȏȖȊȈȕȐȍ Ȑ țȟȐȓȐȡȍ, ǹȍȔȍȑșȚȊȖ Ȑ
șȍȔȍȑȕȈ șȘȍȌȈ, ǬȍȚșȒȖ ȔȕȍȕȐȍ, ǹȖȓȐȌȈȘȕȖșȚ (ȌȍȞȈȚȈ ȗȖ șȊȍȚȈ). ǬȍȞȈȚȈ ȐȔȈȝȈ
ȊȢȏȔȖȎȕȖșȚ ȌȈ ȐȏȉȍȘȈȚ ȍȌȕȈ ȖȚ ȠȍșȚȚȍ, ȗȘȍȌȊȈȘȐȚȍȓȕȖ ȘȈȏȋȓȍȌȈȕȐ ȖȉȓȈșȚȐ,
ȒȖȧȚȖ ȗȘȍȌșȚȈȊȓȧȊȈ ȏȈ Țȧȝ ȖșȖȉȍȕ ȐȕȚȍȘȍș Ȑ ȚȈȒȈ șȍ ȜȖȘȔȐȘȈȝȈ ȠȍșȚ ȘȈȉȖȚȕȐ
ȋȘțȗȐ ȖȚ ȔȓȈȌȐ ȍȒșȗȍȘȚȐ.
ǪșȧȒȈ ȋȘțȗȈ ȉȍ șȕȈȉȌȍȕȈ ș ȐȏȉȘȈȕȈȚȈ ȖȉȖȉȡȍȕȈ ȐȕȜȖȘȔȈȞȐȧ Ȑ ȒȖȔȍȕȚȈȘȐȚȍ ȕȈ
ȌȍȞȈȚȈ ȖȚ ȈȕȒȍȚȈȚȈ ȗȖ ȗȘȍȌȗȖȟȐȚȈȕȈȚȈ ȚȍȔȈȚȐȟȕȈ ȖȉȓȈșȚ (ȗȘȍȌșȚȈȊȍȕȈ ȗȖ-ȌȖȓț
șȢș șȍȘȐȧ ȖȚ ȒȈȘȚȐȕȐ). ǯȈȌȈȟȈȚȈ ȗȘȍȌ ȌȍȞȈȚȈ ȉȍȠȍ ȟȘȍȏ șȍȘȐȧ ȖȚ ȈȒȚȐȊȕȖșȚȐ
ȌȈ ȐȏȗȖȓȏȊȈȚ șȊȖȧȚȈ ȍȒșȗȍȘȚȕȖșȚ ȗȖ ȌȍȚșȒȐȚȍ ȚȍȔȐ Ȑ ȊȢȗȘȖșȐ, șȊȖȐȚȍ
ȊȗȍȟȈȚȓȍȕȐȧ ȒȈȚȖ ȗȘȍȌșȚȈȊȐȚȍȓȐ ȕȈ ȘȈȏȓȐȟȕȐ ȘȍȋȐȖȕȐ Ȑ ȋȘțȗȐ ȌȍȞȈ, ȏȈ ȌȈ
ȈȕȈȓȐȏȐȘȈȚ ȗȘȍȌȖșȚȈȊȍȕȈȚȈ ȐȔ ȐȕȜȖȘȔȈȞȐȧ Ȑ ȌȈ ȐȏȊȍȌȈȚ ȚȍȝȕȐȚȍ
ȗȘȍȌȓȖȎȍȕȐȧ ȏȈ ȗȘȖȔȧȕȈ, ȒȖȐȚȖ ȌȈ ȌȖȕȍșȈȚ ȒȈȟȍșȚȊȍȕȖ Ȑ ȗȖȓȖȎȐȚȍȓȕȖ
ȐȏȔȍȕȍȕȐȍ Ȋ ȎȐȊȖȚȈ ȕȈ ȉȢȓȋȈȘșȒȐȚȍ ȌȍȞȈ Ȋ ȚȍȏȐ ȖȉȓȈșȚȐ ȕȈ ȎȐȊȖȚȈ ȐȔ.
ǼȖȘȔțȓȐȘȈȕȐȚȍ ȗȘȍȌȓȖȎȍȕȐȧ ȚȘȧȉȊȈȠȍ ȌȈ ȖȚȋȖȊȈȘȧȚ ȕȈ șȓȍȌȕȐȚȍ țșȓȖȊȐȧ:
9 ǬȈ ȉȢȌȈȚ ȗȖȌȉȘȈȕȐ ȗȖ ȚȘȐ ȗȘȍȌȓȖȎȍȕȐȧ ȏȈ ȊșȧȒȈ ȖȉȓȈșȚ, ȒȖȐȚȖ ȌȈ ȉȢȌȈȚ
ȗȘȍȌȗȘȐȍȚȐ Ȋ ȕȈȑ-ȒȘȈȚȢȒ șȘȖȒ.
9 ǬȈ ȔȖȋȈȚ ȌȈ șȍ ȗȘȐȓȖȎȈȚ ȕȈ ȋȖȓȧȔ ȔȈȡȈȉ (Ȋ ȞȧȓȈ ǩȢȓȋȈȘȐȧ) Ȑ ȌȈ ȏȈșȧȋȈȚ
ȊșȐȟȒȐ ȌȍȞȈ.
9 ǸȍȠȍȕȐȧȚȈ ȌȈ șȍ ȖȚȕȈșȧȚ ȒȢȔ ȒȖȕȒȘȍȚȕȐȚȍ ȗȘȍȌșȚȈȊȍȕȐ ȗȘȖȉȓȍȔȐ.
9 ǬȈ ȊȒȓȦȟȊȈȚ ȌȍȑșȚȊȐȧ Ȑ ȔȍȘȒȐ, ȒȖȐȚȖ ȉȐȝȈ șȍ ȝȈȘȍșȈȓȐ ȕȈ ȔȕȖȏȐȕșȚȊȖ
ȌȍȞȈ ȒȈȚȖ ȘȍȈȒȞȐȧ ȕȈ ȒȖȕȒȘȍȚȕȐȧ ȗȘȖȉȓȍȔ.

ǷȘȍȗȖȘȢȒȐ Ȑ ȗȘȍȌȓȖȎȍȕȐȧ ȕȈ ȌȍȞȈȚȈ-țȟȈșȚȕȐȞȐ
Ȋ ǵȈȞȐȖȕȈȓȕȐȧ ȌȍȚșȒȐ ȜȖȘțȔ „ǴȖȧȚ ȋȓȈș ȍ ȊȈȎȍȕ“
ǪșȐȟȒȐ ȐȏȓȖȎȍȕȐ ȗȖ-ȌȖȓț ȗȘȍȌȓȖȎȍȕȐȧ Ȑ ȔȍȘȒȐ ȏȈ ȌȍȑșȚȊȐȧ ȖȚ ȌȍȞȈȚȈțȟȈșȚȕȐȞȐ Ȋ șȘȍȡȈȚȈ șȈ șȓȍȌșȚȊȐȍ ȖȚ ȘȈȉȖȚȈȚȈ ȐȔ Ȋ ȌȍȚșȒȐȚȍ ȍȒșȗȍȘȚȕȐ ȋȘțȗȐ
Ȑ șȈ șȢȖȉȘȈȏȍȕȐ ș ȐȏȓȖȎȍȕȐȚȍ ȗȖ-ȋȖȘȍ ȟȍȚȐȘȐ ȒȘȐȚȍȘȐȧ ȏȈ ȚȢȘșȍȕȍ ȕȈ
ȕȈȊȘȍȔȍȕȕȐ, ȈȌȍȒȊȈȚȕȐ, șȢȖȉȘȈȏȍȕȐ ș ȔȕȍȕȐȍȚȖ ȕȈ ȌȍȞȈȚȈ Ȑ ȘȈȉȖȚȍȡȐ
ȘȍȠȍȕȐȧ ȕȈ ȊȈȎȕȐ ȏȈ Țȧȝ ȗȘȖȉȓȍȔȐ ȊȢȊ ȊșȧȒȈ ȖȚ ȚȍȔȈȚȐȟȕȐȚȍ ȖȉȓȈșȚȐ.
ǪșȐȟȒȐ șȗȖȌȍȓȍȕȐ ȘȍȠȍȕȐȧ ȚȘȧȉȊȈ ȌȈ șȍ ȗȘȐȍȔȈȚ ȒȈȚȖ ȚȈȒȐȊȈ, ȒȖȐȚȖ ȌȍȞȈȚȈțȟȈșȚȕȐȞȐ șȈ ȗȘȐȍȓȐ Ȑ ȏȈȓȖȎȐȓȐ ȒȈȚȖ ȈȌȍȒȊȈȚȕȐ Ȑ ȗȘȐȓȖȎȐȔȐ ȏȈ ȞȧȓȈȚȈ
șȚȘȈȕȈ Ȑ ȏȈ ȊșȐȟȒȐ ȋȘțȗȐ ȌȍȞȈ Ȋ ǩȢȓȋȈȘȐȧ.
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ǶȉȓȈșȚ „ǬȍȞȈȚȈ Ȋ ǩȢȓȋȈȘȐȧ”

ǸȍȠȍȕȐȧ ȕȈ ȋȘțȗȈȚȈ, ȒȖȐȚȖ ȌȈ ȗȘȖȔȍȕȧȚ ȚȍȕȌȍȕȞȐȧ 3:
ǸȍȠȍȕȐȍ 1: ǹȂǯǬǨǪǨǵǭ ǰ ǷǸǰǳǨǫǨǵǭ ȕȈ ȍȊȘȖȗȍȑșȒȈ
ȗȖȓȐȚȐȒȈ ȏȈ ȏȈȌȢȘȎȈȕȍ ȕȈ ȔȓȈȌȐȚȍ Ȋ ǩȢȓȋȈȘȐȧ.

șȖȞȐȈȓȕȈ

ǸȍȠȍȕȐȍ 2: ǴǶǸǨǳǵǶ ǰ ǴǨǺǭǸǰǨǳǵǶ șȚȐȔțȓȐȘȈȕȍ ȕȈ ȔȓȈȌȐȚȍ,
ȐȏȉȘȈȓȐ ȌȈ țȟȈȚ Ȋ ǩȢȓȋȈȘȐȧ, ȊȢȗȘȍȒȐ ȗȘȐȍȔȈ Ȋ țȟȐȓȐȡȈ Ȋ ȟțȎȉȐȕȈ.
ǸȍȠȍȕȐȍ 3: ǬǶǹǺȂǷǵǨ ȐȕȜȖȘȔȈȞȐȧ ȏȈ ǬǶǩǸǰǺǭ Ȑ ǳǶȀǰǺǭ șȚȘȈȕȐ ȕȈ
țȟȍȕȍȚȖ Ȋ ȟțȎȉȐȕȈ Ȑ ǩȢȓȋȈȘȐȧ.
ǸȍȠȍȕȐȍ 4: ǰȕȐȞȐȈȚȐȊȈ ȗȖȌ ȔȖȚȖȚȖ „ǬǨ ȏȈȗȈȏȐȔ ȉȢȓȋȈȘșȒȖȚȖ“ ȚȘȈȌȐȞȐȐ, ȗȘȖȌțȒȚȐ Ȑ ȐșȚȖȘȐȧ, ȕȈșȖȟȍȕȈ ȒȢȔ ȔȓȈȌȐȚȍ.
ǸȍȠȍȕȐȍ 5: ǷȘȖȔȖȚȐȘȈȕȍ ȕȈ ȊȢȏȔȖȎȕȖșȚȐ ȏȈ ȖȉțȟȍȕȐȍ Ȑ ȘȈȏȊȐȚȐȍ Ȋ
ǩȢȓȋȈȘȐȧ ȟȘȍȏ ȋȢȊȒȈȊȈ țȟȍȉȕȈ ȗȘȖȋȘȈȔȈ Ȋ țȕȐȊȍȘșȐȚȍȚȐ Ȑ țȟȐȓȐȡȕȈ
șȐșȚȍȔȈ.
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ǶȉȓȈșȚ „ǹȊȖȉȖȌȕȖ ȊȘȍȔȍ Ȑ șȗȖȌȍȓȧȕȍ/
ȚȢȘșȍȕȍ ȕȈ ȗȖȔȖȡ”

ǸȍȠȍȕȐȧ ȕȈ ȋȘțȗȈȚȈ, ȒȖȐȚȖ ȌȈ ȗȘȖȔȍȕȧȚ ȚȍȕȌȍȕȞȐȧ 1:
ǸȍȠȍȕȐȍ 1: ǹȂǯǬǨǪǨǵǭ ȕȈ ȕȖȊȐ Ȑ ȘȍȔȖȕȚȐȘȈȕȍ ȕȈ șȚȈȘȐ șȗȖȘȚȕȐ ȏȈȓȐ Ȑ
ȗȓȖȡȈȌȒȐ Ȋ țȟȐȓȐȡȈȚȈ.
ǸȍȠȍȕȐȍ 2: ǻȟȘȍȌȧȊȈȕȍ ȕȈ șȗȖȘȚȕȈ șȚȐȗȍȕȌȐȧ ȏȈ țȟȍȕȐȞȐ, ȒȖȐȚȖ șȈ ȐȏȧȊȍȕȐ Ȋ
șȗȖȘȚ, ȗȘȈȒȚȐȒțȊȈȕ Ȋ Ȑ ȐȏȊȢȕ țȟȐȓȐȡȍ.

ǸȍȠȍȕȐȧ ȕȈ ȋȘțȗȈȚȈ, ȒȖȐȚȖ ȌȈ ȗȘȖȔȍȕȧȚ ȚȍȕȌȍȕȞȐȐȚȍ 2:
ǸȍȠȍȕȐȍ 3: ǬȈ ȉȢȌȈȚ șȢȏȌȈȌȍȕȐ ȕȖȊȐ ȜȖȘȔȐ ȕȈ șȘȍȡȐ ș țȟȐȚȍȓȐ Ȋ ȘȈȔȒȐȚȍ ȕȈ
țȟȍȉȕȖȚȖ ȊȘȍȔȍ, ȒȖȐȚȖ ȕȍ șȈ ȒȖȕșțȓȚȈȞȐȐ. ǻȟȐȚȍȓȐȚȍ ȌȈ țșȍȡȈȚ ȚȈȏȐ ȘȈȉȖȚȈ ș
ȌȍȞȈȚȈ, ȒȈȚȖ ȟȈșȚ ȖȚ ȞȧȓȈȚȈ ȐȔ ȏȈȌȢȓȎȐȚȍȓȕȈ ȏȈȍȚȖșȚ, Ȉ ȕȍ, ȒȈȚȖ ȕȍȡȖ
ȐȏȊȢȕȘȍȌȕȖ Ȑ ȌȍȞȈȚȈ ȌȈ ȔȖȋȈȚ ȌȈ șȍ ȊȒȓȦȟȊȈȚ ȉȍȏ șȚȘȈȝ Ȑ ȉȍȏ ȌȈ șȍ
ȏȈȚȘțȌȕȧȊȈȚ șȓȍȌ ȚȖȊȈ ș ȗȘȐȉȐȘȈȕȍȚȖ ț ȌȖȔȈ, ȝȘȈȕȈȚȈ ȐȓȐ ȒȈȚȖ ȖȚȌȍȓȧȚ ȊȘȍȔȍ,
ȗȖșȊȍȚȍȕȖ ȕȈ ȌȘțȋȖ.
ǸȍȠȍȕȐȧ ȕȈ ȋȘțȗȈȚȈ, ȒȖȐȚȖ ȌȈ ȗȘȖȔȍȕȧȚ ȚȍȕȌȍȕȞȐȐȚȍ 3:
ǸȍȠȍȕȐȍ 4: ǻȟȐȓȐȡȈȚȈ Ȑ ȐȕșȚȐȚțȞȐȐȚȍ ȌȈ șȍ ȗȖșȍȡȈȊȈȚ ȖȚ ȗșȐȝȖȓȖȏȐ Ȑ ȝȖȘȈ,
ȒȖȐȚȖ ȕȈȐșȚȐȕȈ ȐșȒȈȚ Ȑ ȔȖȋȈȚ ȌȈ ȋȖȊȖȘȧȚ ș ȌȍȞȈȚȈ ȏȈ șȍȒș. ǬȈ șȍ ȐȕȊȍșȚȐȘȈ Ȋ
ȚȖȊȈ ȌȈ ȐȔ șȍ ȖȉȧșȕȧȊȈ ȌȖȉȘȍ ȊșȐȟȒȖ ȖȚ ȏȈȟȍȊȈȕȍȚȖ, ȗȘȍȏ ȉȖȓȍșȚȐ Ȑ șȔȐșȢȓȈ
ȕȈ șȍȒșȈ, Ȉ ȕȍ ȗȘȖșȚȖ ȌȈ șȍ ȘȈȏȌȈȊȈȚ ȔȈȚȍȘȐȈȓȐ. ǵȍȒȈ ȊșȐȟȒȐ ȌȍȞȈ șȈ
ȊȒȓȦȟȍȕȐ Ȋ ȚȍȏȐ șȘȍȡȐ.
ǸȍȠȍȕȐȍ 5: ǬȈ șȍ ȗțșȒȈȚ ȈȕȒȍȚȐ ȏȈ șȍȒșȈ, ȏȈ ȌȈ șȍ ȘȈȏȉȍȘȍ ȕȈȐșȚȐȕȈ ȒȈȒȊȖ ȕȐ
ȐȕȚȍȘȍșțȊȈ, Ȉ ȕȍ ȌȈ ȕȐ șȍ ȋȖȊȖȘȐ Ȋșȍ ȍȌȕȖ Ȑ șȢȡȖ Ȑ ȌȈ ȕȍ șȍ ȊȏȍȔȈ ȗȘȍȌȊȐȌ
ȒȈȒȊȖ ȍ ȊȈȎȕȖ ȏȈ ȕȈș.
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ǾȐȚȈȚ ș ȖȉȖȉȡȍȕȐ ȒȖȔȍȕȚȈȘȐ Ȑ ȐȏȒȈȏȊȈȕȐȧ ȕȈ ȌȍȞȈ-țȟȈșȚȕȐȞȐ Ȋ
ȈȕȒȍȚȈȚȈ Ȑ ȋȘțȗȐȚȍ Ȋ ȖȉȓȈșȚ „ǹȊȖȉȖȌȕȖ ȊȘȍȔȍ Ȑ șȗȖȌȍȓȧȕȍ/ȚȢȘșȍȕȍ ȕȈ
ȗȖȔȖȡ”.

ǰȒȐȌțȉ: “ǲȅȌțȄȐȉ ȈȄ ȕȏȗȜȄȐȉ ȐȗȋȌȎȄ, ȈȄ ȕȌ ȓȔȄȆȌȐ
ȎȒȕȌȖȉ, ȈȄ ȕȉ ȓȔȄȆȌȐ ȎȔȄȕȌȆȌ, ȈȄ ȌȋȏȌȋȄȐȉ ȕ ȓȔȌȣȖȉȏȌ,
ȈȄ ȌȋȏȌȋȄȐȉ ȑȄ ȓȄȋȄȔ, ȓȒȑȣȎȒȇȄ ȈȄ țȉȖȉȐ, șȄȔȉȕȆȄ ȑȌ Ȍ
ȈȄ ȕȌ ȓȔȄȆȌȐ ȕȉȏȘȌȖȄ Ȍ ȈȄȇȏȉȈȄȐȉ Ǹǥ;
ǰȒȐțȉ: “ǲȅȌțȄȐȉ ȈȄ ȌȇȔȄȉȐ ȘȗȖȅȒȏ, ȅȄȕȎȉȖȅȒȏ.
ǫȄȅȄȆȏȣȆȄȐȉ ȕȉ ȕ ȎȒȐȓȢȖȞȔȑȌȌȇȔȌ Ȍ ȕ ȖȒȆȄ ȈȄ ȌȋȏȌȋȄȐȉ
ȕ ȓȔȌȣȖȉȏȌ. ǱȣȎȒȍ ȒȖ ȏȢȅȌȐȌȖȉ ȑȌ ȑȉȝȄ ȈȄ ȣȈȉȐ, ȈȄ ȕȓȌȐ
Ȍ ȈȄ șȒȈȌȐ ȑȄ ȎȗȓȒȑȌ.

5
www.unicef.bg

75
74
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ǶȉȓȈșȚ „ǶȉȘȈȏȖȊȈȕȐȍ Ȑ țȟȐȓȐȡȍ”

ǸȍȠȍȕȐȧ ȕȈ ȋȘțȗȈȚȈ, ȒȖȐȚȖ ȌȈ ȗȘȖȔȍȕȧȚ ȚȍȕȌȍȕȞȐȐȚȍ 1 Ȑ 3:
ǸȍȠȍȕȐȍ 1: ǹȂǯǬǨǪǨǵǭ ȕȈ ȊȢȏȔȖȎȕȖșȚȐ Ȑ țșȓȖȊȐȧ ȌȍȞȈ șȢș
șȗȍȞȐȈȓȕȐ ȖȉȘȈȏȖȊȈȚȍȓȕȐ ȗȖȚȘȍȉȕȖșȚȐ Ȑ țȊȘȍȎȌȈȕȐȧ ȌȈ ȗȖșȍȡȈȊȈȚ
țȟȐȓȐȡȍ ȕȈȘȈȊȕȖ ș ȌȘțȋȐȚȍ ȌȍȞȈ, ȉȍȏ ȚȖȊȈ ȌȈ ȐȔ șȢȏȌȈȊȈ
ȌȖȗȢȓȕȐȚȍȓȕȐ ȚȘțȌȕȖșȚȐ (ȌȈ ȐȔȈ ȘȈȔȗȐ, ȒȖȓȐȟȒȐ, ȗȖȔȖȡȕȈ ȚȍȝȕȐȒȈ,
ȝȖȘȈ).
ǸȍȠȍȕȐȍ 2: ǬȈ șȍ ȖȘȋȈȕȐȏȐȘȈȚ ȍȒȐȗȕȐ ȌȍȑȕȖșȚȐ, ȒȖȐȚȖ ȌȈ șȗȓȖȚȧȊȈȚ
ȌȍȞȈȚȈ Ȋ ȒȓȈșȖȊȍȚȍ Ȑ ȔȍȎȌț ȒȓȈșȖȊȍȚȍ, ȒȈȚȖ ȕȈ ȚȍȏȐ ȐȏȊȢȕȒȓȈșȕȐ
ȏȈȕȐȔȈȕȐȧ, șȗȖȘȚȕȐ ȗȘȈȏȕȐȞȐ, șȢșȚȍȏȈȕȐȧ ȐȓȐ ȓȖȋȐȟȍșȒȐ ȐȋȘȐ ȌȈ șȍ
ȋȓȍȌȈ ȒȈȚȖ ȘȈȊȕȖșȚȖȑȕȖ ȊȈȎȕȈ ȌȍȑȕȖșȚ ȏȈ țȟȐȚȍȓȐȚȍ Ȑ țȟȍȕȐȞȐȚȍ.
ǸȍȠȍȕȐȧ ȕȈ ȋȘțȗȈȚȈ, ȒȖȐȚȖ ȌȈ ȗȘȖȔȍȕȧȚ ȚȍȕȌȍȕȞȐȐȚȍ 2:
ǸȍȠȍȕȐȍ 3: ǹȐșȚȍȔȕȖ ȌȈ șȍ ȘȈȉȖȚȐ ȏȈ ȗȘȐȓȖȎȕȖ ȖȉȘȈȏȖȊȈȕȐȍ Ȑ
ȘȈȏȊȐȊȈȕȍ ȕȈ țȔȍȕȐȧ ȕȈ ȌȍȞȈȚȈ, ȒȖȐȚȖ ȋȐ ȗȘȈȊȧȚ ȈȌȍȒȊȈȚȕȐ ȕȈ ȊșȐȟȒȖ
șȓȍȌ țȟȐȓȐȡȍ, ȌȈ șȍ țȟȈȚ ȕȈȐșȚȐȕȈ ȊȈȎȕȐȚȍ ȕȍȡȈ.
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ǶȉȖȉȡȍȕȐȍ ȕȈ ȗȘȍȗȖȘȢȒȐȚȍ ȕȈ ȌȍȞȈȚȈ-țȟȈșȚȕȐȞȐ Ȋ ȌȍȚșȒȐ ȜȖȘțȔ „ǴȖȧȚ ǫȓȈș ȍ ȊȈȎȍȕ“ 2015

ǾȐȚȈȚ ș ȖȉȖȉȡȍȕȐ ȒȖȔȍȕȚȈȘȐ Ȑ ȐȏȒȈȏȊȈȕȐȧ ȕȈ ȌȍȞȈ-țȟȈșȚȕȐȞȐ Ȋ
ȈȕȒȍȚȈȚȈ Ȑ ȋȘțȗȐȚȍ Ȋ ȖȉȓȈșȚ „ǶȉȘȈȏȖȊȈȕȐȍ Ȑ țȟȐȓȐȡȍ”

1/ ǬȕȎȄ ȐȌ ȕȉ ȓȔȉȈȐȉȖȌȖȉ ȈȄ ȕȄ ȕȆȞȔȋȄȑȌ ȕ ȊȌȆȒȖȄ- ȕ ȗȐȉȑȌȣ, ȎȒȌȖȒ
ȔȉȄȏȑȒ ȕȄ ȑȗȊȑȌ, ȈȄ ȌȋȓȒȏȋȆȄȐȉ ȖȉșȑȌȎȄ Ȍ ȌȑȖȉȔȑȉȖ, Ȅ ȑȉ ȎȄȔȌȔȄȑȌ
ȏȌȕȖȄ Ȍ ȎȄȔȖȒȑȌ; ȈȄ ȌȐȄȐȉ ȓȔȄȎȖȌȎȄ ȓȒ ȆȕȌțȎȒ Ȍ ȈȄ ȓȔȄȆȌȐ
ȉȎȕȓȉȔȌȐȉȑȖȌ, ȈȄ ȒȖȓȄȈȑȉ ȐȑȒȇȒȖȒ ȐȄȖȉȔȌȄȏ , ȈȄ ȕȉ ȕȓȔȉ ȋȗȅȔȉȑȉȖȒ;
ȑȉȎȄ ȌȐȄȐȉ ȓȒ-ȐȏȄȈȌ ȗțȌȖȉȏȌ‘, ȈȄ ȗțȌȐ țȔȉȋ ȌȇȔȌ; ȓȒȆȉțȉ ȕȓȒȔȖ Ȍ
ȖȄȑȚȌ, ȈȆȌȊȉȑȌȉ;
2/ ǥȌ ȅȌȏȒ ȓȔȉȎȔȄȕȑȒ, ȄȎȒ ȗțȌȖȉȏȌȖȉ ȈȄȆȄȖ ȓȒȆȉțȉ ȆȞȋȐȒȊȑȒȕȖ ȑȄ
ȈȉȚȄȖȄ ȈȄ ȗțȄȕȖȆȄȖ Ȇ țȄȕȒȆȉȖȉ, ȎȄȎȖȒ Ȍ ȈȄ ȑȉ ȕȉ ȎȄȔȄȖ ȑȄ ȈȉȚȄȖȄ, țȉ
ȑȉ ȋȑȄȣȖ; ǦȣȔȆȄȐ, țȉ ȖȔȣȅȆȄ ȈȄ ȕȉ ȓȒȋȆȒȏȣȆȄ ȑȄ ȈȉȚȄȖȄ ȈȄ ȕȖȄȆȄȖ Ȍ ȈȄ
ȕȉ ȔȄȋșȒȊȈȄȖ, Ȅ ȑȉ ȈȄ ȕȉȈȣȖ ȓȔȉȋ ȚȣȏȒȖȒ ȆȔȉȐȉ. ǶȒȏȎȒȆȄ ȐȌ ȕȉ ȌȕȎȄ
ȈȄ ȑȌ ȆȞȋȓȔȌȉȐȄȖ ȎȄȖȒ ȔȄȆȑȌ, ȑȉȎȄ ȕȉ ȕȔȉȝȄȐȉ Ȍ ȒȅȝȗȆȄȐȉ Ȇ
ȑȉȘȒȔȐȄȏȑȄ ȕȔȉȈȄ;
3/ ǽȉ ȉ șȗȅȄȆȒ ȈȄ ȕȉ ȒȔȇȄȑȌȋȌȔȄȖ ȓȒȆȉțȉ ȈȌȕȎȗȕȌȌ ȐȉȊȈȗ ȗțȉȑȌȚȌ Ȍ
ȆȞȋȔȄȕȖȑȌ. ǶȔȣȅȆȄ ȎȏȄȕȑȌȖȉ ȈȄ ȔȄȅȒȖȣȖ ȓȒȆȉțȉ ȕ ȈȉȚȄȖȄ Ȍ ȈȄ ȒȖȈȉȏȣȖ
ȆȔȉȐȉ ȋȄ ȎȏȄȕȄ ȕȌ, ȈȄ ȅȞȈȉ ȕȌȏȉȑ ȒȖȅȒȔ; ǨȄ ȕȉ ȑȄȓȔȄȆȌ ȑȉȝȒ, ȋȄ ȈȄ
ȕȉ ȕȓȔȉ ȈȌȕȎȔȌȐȌȑȄȚȌȣȖȄ Ȍ ȐȄȏȖȔȉȖȌȔȄȑȉ; ǬȕȎȄ ȐȌ ȕȉ ȇȒȏȉȐȌȖȉ Ȍ
ȐȄȏȎȌȖȉ ȈȄ ȕȉ ȔȄȋȅȌȔȄȖ Ȍ ȈȄ ȕȓȔȉ ȆȕȉȎȌ Ȗȉ ȇȏȉȈȄ ȎȄȎ ȕȌ Ȓȅȏȉțȉȑ;
4/ ǱȉȒȅșȒȈȌȐȒ ȉ ȈȄ ȕȉ ȒȓȔȄȆȣȖ ȈȒȇȔȄȐȌȖȉ, ȈȄ ȕȉ ȓȒȈȐȉȑȣȖ țȌȑȒȆȉȖȉ Ȍ
ȕȖȒȏȒȆȉȖȉ, ȕ ȓȒ-ȗȈȒȅȑȌ; ȈȄ ȉ ȅȒȣȈȌȕȄȑȒ Ȍ țȌȕȖȒ; ȖȒȄȏȉȖȑȌȖȉ ȈȄ ȕȄ
ȑȒȆȌ Ȍ țȌȕȖȌ, ȈȄ ȌȐȄ ȓȄȔȑȒ.
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ǶȉȖȉȡȍȕȐȍ ȕȈ ȗȘȍȗȖȘȢȒȐȚȍ ȕȈ ȌȍȞȈȚȈ-țȟȈșȚȕȐȞȐ Ȋ ȌȍȚșȒȐ ȜȖȘțȔ „ǴȖȧȚ ǫȓȈș ȍ ȊȈȎȍȕ“ 2015

ǶȉȓȈșȚ „ǹȍȔȍȑșȚȊȖ Ȑ șȍȔȍȑȕȈ șȘȍȌȈ”:

ǸȍȠȍȕȐȧ ȕȈ ȋȘțȗȈȚȈ, ȒȖȐȚȖ ȌȈ ȗȘȖȔȍȕȧȚ ȚȍȕȌȍȕȞȐȐȚȍ 1 Ȑ 3:
ǸȍȠȍȕȐȍ 1: ǹȍȔȐȕȈȘȐ ȏȈ ȌȍȞȈ Ȑ ȘȖȌȐȚȍȓȐ ȏȈ ȗȖȌȖȉȘȧȊȈȕȍ ȕȈ
ȊȏȈȐȔȖȖȚȕȖȠȍȕȐȧȚȈ
Ȑ
ȒȖȔțȕȐȒȈȞȐȧȚȈ
ȔȍȎȌț
Țȧȝ.
ǬȈ
ȉȢȌȈȚ
ȖȘȋȈȕȐȏȐȘȈȕȐ ȊȢȊ ȊșȐȟȒȐ ȖȉȓȈșȚȐ, ȌȈ șȍ șȓțȟȊȈȚ ȗȖȕȍ ȌȊȈ ȗȢȚȐ
ȋȖȌȐȠȕȖ Ȑ ȌȈ șȈ ȜȐȕȈȕșȐȘȈȕȐ ȊȢȕȠȕȖ (ȕȈȑ-ȌȖȉȘȍ ȖȚ ȌȢȘȎȈȊȈȚȈ), ȏȈ
ȌȈ ȉȢȌȈȚ ȌȖșȚȢȗȕȐ Ȑ ȌȈ ȐȔȈ ȎȍȓȈȕȐȍ ȏȈ ȗȘȐșȢșȚȊȐȍ ȖȚ ȊșȐȟȒȐ.

ǸȍȠȍȕȐȍ 2: ǩȍȏȗȓȈȚȕȐ ȒȖȕșțȓȚȈȞȐȐ șȢș șȍȔȍȑȕȐ ȗșȐȝȖȓȖȏȐ, ȒȖȐȚȖ ȌȈ
șȈ șȗȍȞȐȈȓȐșȚȐ Ȋ ȘȈȉȖȚȈȚȈ ș ȌȍȞȈ Ȋ ȖȗȘȍȌȍȓȍȕȈ ȊȢȏȘȈșȚ. ǬȈ ȔȖȋȈȚ ȌȈ șȍ
șȓțȟȊȈȚ ȖȟȐ Ȋ ȖȟȐ, ȕȖ Ȑ ȖȕȓȈȑȕ.

ǸȍȠȍȕȐȍ 3: ǹȍȔȐȕȈȘȐ ȏȈ șȍȒșțȈȓȕȖ ȖȉȘȈȏȖȊȈȕȐȍ, ȗȘȖȊȍȎȌȈȕȐ ȖȚ
șȗȍȞȐȈȓȐșȚȐ Ȋ ȖȉȓȈșȚȚȈ – ȊȢȊ ȊșȧȒȖ țȟȐȓȐȡȍ Ȋ ǩȢȓȋȈȘȐȧ ȏȈ ȊșȐȟȒȐ
ȌȍȞȈ ȖȚ 5-ȚȐ ȌȖ 12 ȒȓȈș.
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ǶȉȖȉȡȍȕȐȍ ȕȈ ȗȘȍȗȖȘȢȒȐȚȍ ȕȈ ȌȍȞȈȚȈ-țȟȈșȚȕȐȞȐ Ȋ ȌȍȚșȒȐ ȜȖȘțȔ „ǴȖȧȚ ǫȓȈș ȍ ȊȈȎȍȕ“ 2015

ǾȐȚȈȚ ș ȖȉȖȉȡȍȕȐ ȒȖȔȍȕȚȈȘȐ Ȑ ȐȏȒȈȏȊȈȕȐȧ ȕȈ ȌȍȞȈ-țȟȈșȚȕȐȞȐ Ȋ
ȈȕȒȍȚȈȚȈ Ȑ ȋȘțȗȐȚȍ Ȋ ȖȉȓȈșȚ „ǹȍȔȍȑșȚȊȖ Ȑ șȍȔȍȑȕȈ șȘȍȌȈ”

ǵȐȣȖȄȐ, țȉ ȈȄ ȅȞȈȉȜ ȈȒȅȞȔ ȔȒȈȌȖȉȏ ȖȔȣȅȆȄ
ȈȄ ȕȉ ȑȄȗțȌȜ ȈȄ ȎȄȋȆȄȜ ȓȒȆȉțȉ ǨǤ!
ǶȔȣȅȆȄ ȈȄ ȌȐȄȜ ȈȒȆȉȔȌȉ ȑȄ ȈȉȚȄȖȄ, ȈȄ ȕȏȗȜȄȜ ȓȒȆȉțȉ,
ȈȄ ȒȖȈȉȏȣȜ ȓȒȆȉțȉ ȆȔȉȐȉ ȋȄ ȈȉȖȉȖȒ.
ǽȉ ȉ șȗȅȄȆȒ ȈȄ Ȑȗ ȕȞȋȈȄȆȄȜ ȗȈȒȅȕȖȆȄ, ȈȄ ȓȒțȌȆȄȖȉ ȋȄȉȈȑȒ
ȑȣȎȞȈȉ, ȈȄ ȑȉ ȇȒ ȓȔȉȖȒȆȄȔȆȄȜ ȕȞȕ ȋȄȈȄțȌ, ȈȄ Ȑȗ ȓȒȐȄȇȄȜ ȈȄ ȌȐȄ
ȓȒȆȉțȉ ȓȔȌȣȖȉȏȌ; ȈȄ ȓȔȄȆȌȜ ȎȒȐȓȔȒȐȌȕȌ.
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ǶȉȖȉȡȍȕȐȍ ȕȈ ȗȘȍȗȖȘȢȒȐȚȍ ȕȈ ȌȍȞȈȚȈ-țȟȈșȚȕȐȞȐ Ȋ ȌȍȚșȒȐ ȜȖȘțȔ „ǴȖȧȚ ǫȓȈș ȍ ȊȈȎȍȕ“ 2015

ǶȉȓȈșȚ „ǴȕȍȕȐȍ/ȗȘȈȊȖ ȕȈ ȔȕȍȕȐȍ”

ǸȍȠȍȕȐȧ ȕȈ ȋȘțȗȈȚȈ, ȒȖȐȚȖ ȌȈ ȗȘȖȔȍȕȧȚ ȚȍȕȌȍȕȞȐȐȚȍ 1,2:
ǸȍȠȍȕȐȍ 1: ǸȈȏȗȘȖșȚȘȈȕȍȕȐȍ ȕȈ ǲȖȕȊȍȕȞȐȧȚȈ ȏȈ ȗȘȈȊȈȚȈ ȕȈ ȌȍȚȍȚȖ (ȔȍȌȐȑȕȖ,
ȟȘȍȏ șȖȞȐȈȓȕȐȚȍ ȔȘȍȎȐ, ȟȘȍȏ ȜȓȈȍȘȐ, ȖȉțȟȍȕȐȧ, ȗȘȖȊȍȎȌȈȕȐ ȖȚ ȌȍȞȈ ȏȈ
ȌȍȞȈ).
ǸȍȠȍȕȐȍ 2: ǻȊȍȓȐȟȈȊȈȕȍ ȕȈ ȟȈșȖȊȍȚȍ, ȒȖȐȚȖ șȈ ȗȖșȊȍȚȍȕȐ ȕȈ ȗȘȈȊȈȚȈ ȕȈ
ȌȍȞȈȚȈ, ȒȈȚȖ șȍ ȖȉșȢȎȌȈȚ Ȋ ȌȢȓȉȖȟȐȕȈ Ȑ ȗȘȐ șȊȖȉȖȌȈ ȕȈ ȊȒȓȦȟȊȈȕȍ ȕȈ ȊșȐȟȒȐ
ȌȍȞȈ (ȕȍ șȈȔȖ Ȋ ȟȈșȖȊȍȚȍ ȕȈ ȒȓȈșȈ).
ǸȍȠȍȕȐȍ 3: ǯȈșȐȓȍȕȖ ȗȘȐșȢșȚȊȐȍ ȖȚ ȕȍȗȘȈȊȐȚȍȓșȚȊȍȕȐ ȖȘȋȈȕȐȏȈȞȐȐ, ȒȖȐȚȖ
ȗȘȖȊȍȎȌȈȚ ȖȉțȟȍȕȐȧ ȐȏȊȢȕȒȓȈșȕȖ ȐȓȐ ȒȈȚȖ ȓȍȚȕȐ ȈȒȈȌȍȔȐȐ ȏȈ ȌȍȞȈ ȖȚ ȊșȐȟȒȐ
ȊȢȏȘȈșȚȐ, ȗȖșȊȍȚȍȕȐ ȕȈ ȗȘȈȊȈȚȈ Ȑ ȏȈȡȐȚȈȚȈ ȐȔ.
ǸȍȠȍȕȐȧ ȕȈ ȋȘțȗȈȚȈ, ȒȖȐȚȖ ȌȈ ȗȘȖȔȍȕȧȚ ȚȍȕȌȍȕȞȐȐȚȍ 3:
ǸȍȠȍȕȐȍ 4: ǹȢșȚȍȏȈȕȐȧ Ȑ ȗȘȍȏȍȕȚȈȞȐȐ ȊȢȘȝț șȗȖȘȕȐ ȚȍȔȈȚȐȒȐ ȖȚ ȌȍȞȈ Ȑ
ȊȢȏȘȈșȚȕȐ Ȋ ȍȒȐȗȐ (ȏȈȍȌȕȖ Ȑ ȗȖȖȚȌȍȓȕȖ).
ǸȍȠȍȕȐȍ 5: ǷȖșȓȍȌȖȊȈȚȍȓȕȈ ȗȖȌȒȘȍȗȈ ȏȈ ȌȍȞȈȚȈ, ȒȖȐȚȖ șȍ șȘȈȔțȊȈȚ, ȏȈ ȌȈ
ȖșȢȏȕȈȧȚ ȒȢȌȍ ȗȘȈȊȖȚȖ Ȑ șȘȈȔȢȚ șȍ ȘȈȏȋȘȈȕȐȟȈȊȈȚ.
ǸȍȠȍȕȐȍ 6: ǶȉȡȐ ȗȘȖȍȒȚȐ, ȌȍȑȕȖșȚȐ, ȏȈȌȈȟȐ ȏȈ ȌȍȞȈ Ȑ ȘȖȌȐȚȍȓȐ, ȏȈ ȌȈ
ȗȘȍȖșȔȐșȓȧȚ ȘȖȓȐȚȍ șȐ Ȑ ȌȈ șȍ ȗȘȐȍȔȈȚ ȒȈȚȖ ȘȈȊȕȐ Ȑ ȗȈȘȚȕȤȖȘȐ.
ǸȍȠȍȕȐȍ 7:
ǷȖȊȍȟȍ ȌȍȉȈȚȐ Ȑ șȒȍȟȖȊȍ ȕȈ ȚȍȔȐ „ȚȈȉț“, ȒȖȐȚȖ ȔȖȋȈȚ ȌȈ
ȘȈȏȋȢȘȕȈȚ ȘȈȏȓȐȟȕȐ ȋȓȍȌȕȐ ȚȖȟȒȐ.
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ǾȐȚȈȚ ș ȖȉȖȉȡȍȕȐ ȒȖȔȍȕȚȈȘȐ Ȑ ȐȏȒȈȏȊȈȕȐȧ ȕȈ ȌȍȞȈ-țȟȈșȚȕȐȞȐ Ȋ
ȈȕȒȍȚȈȚȈ Ȑ ȋȘțȗȐȚȍ Ȋ ȖȉȓȈșȚ „ǴȕȍȕȐȍ/ȗȘȈȊȖ ȕȈ ȔȕȍȕȐȍ”

ǰȒȏȣ, ȕȏȗȜȄȍȖȉ ȑȌ Ȍ ȆȋȌȐȄȍȖȉ ȓȒȈ ȆȑȌȐȄȑȌȉ ȓȔȒȅȏȉȐȌȖȉ,
ȎȒȌȖȒ ȑȌ ȓȔȌȖȉȕȑȣȆȄȖ, ȆȣȔȆȄȍȖȉ Ȇ ȑȄȕ – ȖȒȏȎȒȆȄ țȉȕȖȒ ȑȌ
ȓȔȒȓȗȕȎȄȖȉ ȋȄ ȆȄȊȑȌȖȉ ȑȌ ȑȉȝȄ!!!
ǬȋȕȏȗȜȆȄȍȖȉ Ȍ ȓȒ-ȐȄȏȎȌȖȉ, Ȇȕȉ ȓȄȎ Ȍ ȑȌȉ ȕȐȉ ȕ ȆȄȕ. ǻȗȍȖȉ ȑȌ!
ǬȕȎȄȐȉ ȈȄ ȑȌ ȆȎȏȢțȆȄȖȉ ȈȄ ȒȅȕȞȊȈȄȐȉ ȋȄȉȈȑȒ ȕȉȐȉȍȑȌȣ
ȅȢȈȊȉȖ, ȆȞȓȔȒȕȌ ȋȄ ȕȆȒȅȒȈȄȖȄ ȑȌ, ȋȄ ȖȒȆȄ ȎȄȎ ȕȉ țȗȆȕȖȆȄȐȉ;
ǳȞȔȆȒ ȕȏȗȜȄȍȖȉ ȈȉȚȄȖȄ, ȓȒȕȏȉ ȓȔȄȆȉȖȉ ȑȉȝȒ ȋȄ Ȗȣș – ȒȕȒȅȉȑȒ
ȎȒȇȄȖȒ ȇȒȆȒȔȌȐ ȋȄ ȒȅȔȄȋȒȆȄȑȌȉȖȒ ȑȌ, ȋȄ ȓȔȒȅȏȉȐȌ Ȇ ȗțȌȏȌȝȉ,
ȓȔȌ ȓȔȌȏȄȇȄȑȉ ȑȄ ȑȒȆ ȖȌȓ ȒȅȗțȉȑȌȉ Ȍ ȓȔȒȐȉȑȌ Ȇ ȒȅȕȖȄȑȒȆȎȄȖȄ,
ȓȔȌ ȓȔȒȉȎȖȌ, ȑȄ ȓȉȈȄȇȒȇȌțȉȕȎȌ ȕȞȆȉȖȌ, ȓȔȌ ȓȔȒȉȎȖȌ ȋȄ ȇȔȄȈȄ,
ȋȄ ȈȉȖȕȎȌȖȉ ȕȞȆȉȖȌ.
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ǶȉȓȈșȚ „ǹȖȓȐȌȈȘȕȖșȚ (ȌȍȞȈȚȈ ȗȖ șȊȍȚȈ)”

ǸȍȠȍȕȐȧ ȕȈ ȋȘțȗȈȚȈ, ȒȖȐȚȖ ȌȈ șȍ ȉȈȏȐȘȈȚ ȕȈ ȚȍȕȌȍȕȞȐȐ 2, 3 Ȑ șȚȘȍȔȧȚ ȌȈ
ȗȘȖȔȍȕȧȚ ȚȍȕȌȍȕȞȐȧ 1:
ǸȍȠȍȕȐȍ 1: ǹȢȏȌȈȊȈȕȍ Ȑ ȗȖȌȌȢȘȎȈȕȍ ȕȈ ȌȖȉȘȖȊȖȓȟȍșȒȐ ȔȓȈȌȍȎȒȐ
ȖȘȋȈȕȐȏȈȞȐȐ.
ǸȍȠȍȕȐȍ 2: ǷȖȌȗȖȔȈȋȈȕȍ țȟȈșȚȐȍȚȖ ȕȈ ȌȍȞȈȚȈ ș ȔȍȎȌțȕȈȘȖȌȕȐ ȌȍȑȕȖșȚȐ Ȑ
ȗȘȖȍȒȚȐ, ȒȖȐȚȖ șȈ șȊȢȘȏȈȕȐ șȢș șȗȖȘȚ Ȑ ȐȏȒțșȚȊȈ, ȚȈȒȈ ȟȍ ȌȈ ȉȢȌȈȚ ȌȖșȚȢȗȕȐ
ȏȈ ȗȖȊȍȟȍ ȌȍȞȈ ȖȚ ȘȈȏȓȐȟȕȈ ȊȢȏȘȈșȚ Ȑ ȘȈȑȖȕȐ.
ǸȍȠȍȕȐȍ 3: ǸȈȏȘȈȉȖȚȊȈȕȍ ȕȈ șȗȍȞȐȈȓȕȐ ȗȖȘȚȈȓȐ Ȑ șȈȑȚȖȊȍ, ȒȖȐȚȖ ȌȈ ȌȈȊȈȚ
ȐȕȜȖȘȔȈȞȐȧ ȏȈ ȌȍȞȈȚȈ Ȋ ȌȘțȋȐ ȌȢȘȎȈȊȐ Ȑ ȚȍȝȕȐȧ ȎȐȊȖȚ ȕȈ ȘȈȏȉȐȘȈȍȔ ȍȏȐȒ.
ǸȍȠȍȕȐȍ 4: 30% ȖȚ ȟȈșȖȊȍȚȍ ȕȈ ȒȓȈșȈ ȌȈ șȈ ȗȖșȊȍȚȍȕȐ ȕȈ ȜȐȓȔȐ,
ȗȘȍȏȍȕȚȈȞȐȐ, ȗȘȖȍȒȚȐ, ȌȍȔȖȕșȚȘȈȞȐȐ, ȘȈȏȒȈȏȐ ȏȈ ȎȐȊȖȚȈ ȕȈ ȌȘțȋȐ ȌȍȞȈ ȗȖ
șȊȍȚȈ, ȎȐȊȍȍȡȐ Ȋ ȘȈȏȓȐȟȕȈ șȐȚțȈȞȐȧ ȐȓȐ șȊȢȘȏȈȕȐ ȗȘȖȉȓȍȔȐ ȕȈ ȌȍȞȈȚȈ.
ǸȍȠȍȕȐȍ 5: ǹȢȏȌȈȊȈȕȍ ȕȈ șȗȍȞȐȈȓȍȕ ȗȘȍȌȔȍȚ Ȋ țȟȐȓȐȡȍ, ȒȖȑȚȖ ȘȈȏȒȈȏȊȈ ȏȈ
ȔȧșȚȖȚȖ ȕȈ ȌȍȞȈȚȈ Ȋ ȖȉȡȍșȚȊȖȚȖ ȗȖ șȔȐșȓȍȕ ȕȈȟȐȕ.
ǸȍȠȍȕȐȍ 6: ǷȖȊȍȟȍ ȐȕȜȖȘȔȈȞȐȖȕȕȐ ȒȈȔȗȈȕȐȐ ȏȈ ȘȖȌȐȚȍȓȐ Ȑ ȌȍȞȈ, ȒȖȐȚȖ șȍ
ȜȖȒțșȐȘȈȚ ȊȢȘȝț ȎȐȊȖȚȈ ȕȈ ȌȍȞȈȚȈ ȗȖ șȊȍȚȈ.
ǸȍȠȍȕȐȍ 7: ǷȖȊȍȟȍ șȚȐȗȍȕȌȐȐ ș țȊȍȓȐȟȍȕ ȘȈȏȔȍȘ ȏȈ ȌȍȞȈȚȈ Ȋ ȕțȎȌȈ.
ǸȍȠȍȕȐȍ 8: ǷȖȗȘȈȊȒȐ Ȋ ȕȈȒȈȏȈȚȍȓȕȈȚȈ șȐșȚȍȔȈ (ȏȈ ȗȘȍșȚȢȗȓȍȕȐȧ șȘȍȡț ȌȍȞȈ
Ȑ ȚȍȝȕȐȚȍ ȗȘȈȊȈ Ȑ șȗȘȧȔȖ ȌȍȞȈ, ȒȖȐȚȖ șȈ șȒȓȖȕȍȕȐ ȒȢȔ ȗȘȍșȚȢȗȓȍȕȐȧ.)
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ǷȘȖȉȓȍȔȐȚȍ ȕȈ ȌȍȞȈȚȈ ȗȖ șȊȍȚȈ, ȒȖȐȚȖ ȊȏȍȔȈȚ ȗȘȍȌȊȐȌ
țȟȈșȚȕȐȞȐ ȖȚ ȖȉȓȈșȚ „ǹȖȓȐȌȈȘȕȖșȚ”

ȌȍȞȈȚȈ-

ǨȉȚȄ ȕȄ ȆȎȏȢțȆȄȑȌ ȆȞȆ ȆȒȉȑȑȌ Ȍ ȖȉȔȒȔȌȕȖȌțȑȌ ȈȉȍȕȖȆȌȣ
ȑȄȔȄȆȑȒ ȕ ȆȞȋȔȄȕȖȑȌ.
ǨȉȚȄ ȊȌȆȉȣȖ Ȇ ȎȔȄȍȑȄ ȅȉȈȑȒȕȖ, ȑȉȈȒȌȐȞȎ Ȍ ȏȌȜȉȑȌȣ ȆȞȆ ȆȕȌțȎȌ
ȎȔȄȌȝȄ ȑȄ ȕȆȉȖȄ.
ǨȉȚȄ ȕȄ ȓȔȌȑȗȊȈȄȆȄȑȌ ȈȄȗțȄȕȖȆȄȖ Ȇ ȓȒȔȑȒȇȔȄȘȕȎȌ ȘȌȏȐȌ Ȍ
ȐȄȖȉȔȌȄȏȌ ȕ ȓȒȈȒȅȑȒ ȕȞȈȞȔȊȄȑȌȉ.

ǪȢȗȘȍȒȐ ȟȍ ȕȍ ȉȍ ȖȉȖșȖȉȍȕȈ ȒȈȚȖ ȖȚȌȍȓȕȈ ȖȉȓȈșȚ, ȚȍȔȈȚȈ ȏȈ ȉȍȌȕȖșȚȚȈ Ȑ
șȍȘȐȖȏȕȐȚȍ șȖȞȐȈȓȕȐ ȘȈȏȓȐȒȐ ȗȘȐșȢșȚȊȈȠȍ ȠȐȘȖȒȖ Ȋ ȌȐșȒțșȐȐȚȍ ȕȈ ȌȍȞȈȚȈ Ȑ
șȍ șȗȖȌȍȓȧȠȍ/ȐȏȚȢȒȊȈȠȍ ȒȈȚȖ ȗȘȐȟȐȕȈ, ȖȚȒȓȦȟȊȈȡ ȜȈȒȚȖȘ ȐȓȐ ȖȉȧșȕȍȕȐȍ ȏȈ
ȘȈȏȓȐȟȕȐ ȕȈȉȓȦȌȈȊȈȕȐ ȚȍȕȌȍȕȞȐȐ (ȗȘ. ȘȖȌȐȚȍȓȐ ȘȈȉȖȚȧȚ ȗȘȍȒȈȓȍȕȖ ȔȕȖȋȖ Ȑ
ȕȧȔȈȚ ȊȘȍȔȍ ȏȈ ȌȍȞȈȚȈ, ȏȈȡȖȚȖ șȈ ȗȘȐȕțȌȍȕȐ ȗȖ ȜȐȕȈȕșȖȊȐ ȗȘȐȟȐȕȐ; ȌȍȞȈȚȈ
ȕȍ șȗȖȘȚțȊȈȚ, ȏȈȡȖȚȖ ȐȕȚȍȘȍșȕȐȚȍ țȘȖȞȐ/ȚȘȍȕȐȘȖȊȒȐ ȗȖ șȗȖȘȚ șȚȘțȊȈȚ ȗȈȘȐ;
ȔȕȖȋȖ ȌȍȞȈ ȕȍ ȗȖȏȕȈȊȈȚ ȗȘȈȊȈȚȈ șȐ, ȏȈȡȖȚȖ ȌȍȞȈ Ȋ ȖȗȘȍȌȍȓȍȕȈ ȗȖ-ȐȏȋȖȌȕȈ
șȐȚțȈȞȐȧ țȟȈșȚȊȈȚ Ȋ ȒȓțȉȖȊȍ ȐȓȐ ȖȘȋȈȕȐȏȈȞȐȐ, ȒȖȐȚȖ ȐȔ ȌȈȊȈȚ ȌȖșȚȢȗ ȌȖ ȚȖȊȈ
ȏȕȈȕȐȍ; șȈȔȖ ȌȍȞȈ ș ȗȖȊȍȟȍ șȘȍȌșȚȊȈ ȔȖȋȈȚ ȌȈ șȐ ȗȖȏȊȖȓȧȚ ȌȈ ȗȖȔȈȋȈȚ ȕȈ ȌȘțȋȐ
ȌȍȞȈ ȐȓȐ ȌȈ ȗȢȚțȊȈȚ Ȑ ȖȗȖȏȕȈȊȈȚ ȌȘțȋȐ șȚȘȈȕȐ; ȉȍȏȗȈȘȐȟȐȍȚȖ Ȑ ȐȌȍȧȚȈ ȏȈ
ȖȉȘȍȟȍȕȖșȚ ȚțȒ ȒȈȘȈ ȌȍȞȈȚȈ ȌȈ ȐȏȉȐȘȈȚ ȟțȎȉȐȕȈ; ȗȖ-ȌȖȉȘȖȚȖ ȖȉȘȈȏȖȊȈȕȐȍ Ȑ
ȝțȉȈȊȐȚȍ țȟȐȓȐȡȈ șȈ ȌȖșȚȢȗȕȐ ȏȈ ȗȖ-ȏȈȔȖȎȕȐȚȍ ȐȓȐ ȚȈȓȈȕȚȓȐȊȐȚȍ; ȏȌȘȈȊȍȚȖ,
șȐȋțȘȕȖșȚȚȈ Ȑ ȗȘȈȊȈȚȈ ȕȈ ȌȍȞȈȚȈ, ȒȖȐȚȖ ȎȐȊȍȧȚ Ȋ ȉȍȌȕȖșȚ șȈ ȗȖ-ȏȈșȚȘȈȠȍȕȐ).
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ǵȈȞȐȖȕȈȓȍȕ ȌȍȚșȒȐ ȜȖȘțȔ „ǴȖȧȚ ȋȓȈș ȍ ȊȈȎȍȕ“ - ȖȜȐȞȐȈȓȕȖ
ȗȘȍȌșȚȈȊȧȕȍ ȕȈ ȗȖȏȐȞȐȧȚȈ ȕȈ ȌȍȞȈȚȈ
ǵȈ 24 ȈȗȘȐȓ ȌȍȞȈȚȈ-țȟȈșȚȕȐȞȐ Ȋ ȚȖȏȐ ȍȚȈȗ ȕȈ ȒȖȕșțȓȚȐȘȈȕȍ ȗȘȍȌșȚȈȊȐȝȈ
șȊȖȐȚȍ ȊȐȎȌȈȕȐȧ ȏȈ ȗȘȖȔȧȕȈ Ȋ ȠȍșȚȚȍ ȒȓȦȟȖȊȐ ȖȉȓȈșȚȐ ȗȘȍȌ ȗȖșȚȖȧȕȕȐȧ
ȗȘȍȌșȚȈȊȐȚȍȓ ȕȈ ǩȢȓȋȈȘȐȧ Ȋ ǶǶǵ ȗȖșȓȈȕȐȒ ǹȚȍȜȈȕ ǺȈȜȘȖȊ, ȗȘȍȌșȚȈȊȐȚȍȓȧ ȕȈ
ǻǵǰǾǭǼ ȏȈ ǩȢȓȋȈȘȐȧ ȋ-ȎȈ ǺȈȕȧ ǸȈȌȖȟȈȑ, ȗȘȍȌșȍȌȈȚȍȓȧ ȕȈ ǬǨǯǬ ȋ-ȎȈ ǭȊȈ
ǮȍȟȍȊȈ Ȑ ȋ-ȎȈ ǪȍȓȐȕȈ ǺȖȌȖȘȖȊȈ, ȗȘȍȌșȚȈȊȐȚȍȓ ȕȈ ǸȍȗțȉȓȐȒȈ ǩȢȓȋȈȘȐȧ Ȋ
ǭȒșȗȍȘȚȕȐȧ ȒȖȔȐȚȍȚ ȏȈ ȗȖȌȋȖȚȖȊȒȈ ȕȈ ȕȖȊȈȚȈ ǹȚȘȈȚȍȋȐȧ ȏȈ ȏȈȒȘȐȓȈ ȕȈ ȌȍȚȍȚȖ
ȕȈ ǹȢȊȍȚȈ ȕȈ ǭȊȘȖȗȈ. ǰȕȜȖȘȔȈȞȐȧȚȈ Ȑ ȘȍȠȍȕȐȧȚȈ ȗȖ ȖȚȌȍȓȕȐȚȍ ȚȍȔȈȚȐȟȕȐ
ȖȉȓȈșȚȐ ȉȧȝȈ ȗȘȍȌșȚȈȊȍȕȐ ȖȚ ȌȍȞȈȚȈ-țȟȈșȚȕȐȞȐ ȟȘȍȏ ȚȘȐȔȐȕțȚȕȈ ȗȘȍȏȍȕȚȈȞȐȧ
Ȑ ȗȖșȚȍȘȐ, ȖȉȖȉȡȈȊȈȡȐ ȗȘȖȞȍșȈ ȗȖ ȊȏȍȔȈȕȍ ȕȈ ȘȍȠȍȕȐȧ ȊȢȊ ȊșȧȒȈ ȋȘțȗȈ.
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Повече за детското участие на

www.unicef.bg

