
«Моят глас е важен»
Резултати, изводи и препоръки

София, 2015 г. 



Информационна 
и социална кампания 

за правото 
на детско участие

Цели на кампанията:

 Проучване на мнението на децата по въпроси, които ги засягат: 
семейството, училището, здравеопазването, социалната защита, 
свободното  време, обществото, държавата.

 Предоставяне на резултатите от кампанията при актуализиране 
на Националната стратегия за детето  2008-2018 г.

 Промяна на обществените нагласи относно детското участие.



 Информационна кампания – външна реклама, интернет реклама.

 Онлайн анкета  (10 март - 11 април 2015 г.)
Участници: 6531 деца.

 Преки консултации с деца от уязвими общности
(19 март - 7 април 2015 г.)
Участници: 139 деца от ромски общности, деца с увреждания 
и деца, потребители на социални услуги.

 Купон с балон.

 Национален детски форум “Моят глас е важен”  

(22 - 24 април 2015 г.).

Етапи на кампанията



Профил на участниците (1)

По пол По възраст

Общ брой на анализираните анкети: 6158 



По населено място По тип училище

Профил на участниците (2)



Профил на участниците (3)

Семейство  



На въпроса „Как си представяш бъдещето си?” анкетираните 

деца са дали следните отговори:  

 63% - „да имам работа”

 61% - „да имам свое семейство”

 18% - „да съм богат/а”

 12% - „да бъда успешен/на”

 6% - „да съм щастлив/а”

.

Представите на децата за тяхното бъдеще





43% 
искат да живеят в чужбина



 Възрастните да приемат политики, мерки и стратегии, чрез които 
да задържат младите хора в България;

 Да се оказва парична и морална помощ и съдействие на 
младежите;

 Да се прилагат по-гъвкави програми за обучение;

 Да се организира инициатива „Да запазим българското”;

 Да се обясняват предимствата и опасностите, които крие живота
в чужбина.

Децата предлагат:



 Бедността - 46% от анкетираните

 Безпрепятственият достъп до цигари, алкохол 

и наркотици - 44%

 Образованието - 39%

 Насилието, агресията, тормоза - 38%

Основни проблеми на децата 
в България:   
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БЕДНОСТ

ДОСТЪП ДО ЦИГАРИ, АЛКОХОЛ, НАРКОТИЦИ

ОБРАЗОВАНИЕ

НАСИЛИЕ

ПОВЕДЕНИЕ И ЦЕННОСТИ

ИЗОСТАВЕНИ / БЕЗДОМНИ ДЕЦА

ПРОБЛЕМИ В СЕМЕЙСТВОТО

Влошено Здраве, Болести, Затлъстяване  

Технологиите - телефони, компютри

ЛИПСА НА СВОБОДНО ВРЕМЕ 

Липса на доверие в децата 

Дискриминация, Расизъм 

ЛИПСА НА СИГУРНОСТ

Безразборен/ ранен секс;

ДРУГО - положително 

ДРУГО – негативно

НЕ ЗНАМ 

в.7/8. Проблеми на децата в България и по света

децата в България децата по света

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

*Процентът надхвърля 100, тъй 
като е посочван повече от един 
отговор.



„Трябва да се помага на децата в бедност, за да могат и 
те да бъдат образовани и цивилизовани като останалите 
деца и да не се отличават от тях.“ 

„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.“ 

„Искам да учим полезни неща, да е интересно в училище.“

Гласът на децата... 



Децата и училището

 Харесва ли ти да ходиш на училище?

47% отговарят с „ДА“

46% - „Невинаги, зависи от деня“

6% - „НЕ“

 Какво ти харесва в училище?

63% - „времето, прекарано със съученици“

58% - „че научвам нови неща“

31% - „часовете по рисуване“

20% - „извънкласните занимания“

18% - „учебните часове“

15% - „учителите“



*Процентът надхвърля 100, тъй като е посочван повече от един отговор.



 „Искам цялата учебна система да се промени, да има по-добри учители.
Да се изучават съвременни творби, като Властелинът на Пръстените,
Хобит, Хари Потър“.

 „Искам да учим неща, които са полезни в живота. Повечето уроци са
трудни и няма нужда да се знаят.”



 Образованието да развива такива умения у тях, които да ги подготвят за 

житейска и професионална реализация.

 Да се направи опростяване на учебното съдържание и да се насочи към 

практиката.

 Да има нови методи на преподаване и по-млади преподаватели.

 Да имат възможност за избор между учебните предмети и промяна в 

схемата за свободно избираеми предмети.

 Да бъдат създадени условия за децата със специални образователни 

потребности и увреждания да посещават училище наравно с другите 

деца.

 Да се организират екипни дейности, които да сплотяват децата 

в класовете и между класовете (извънкласни занимания, спортни 

празници, състезания или логически игри).

Децата предлагат:



Децата и свободното време 



*Процентът надхвърля 100, тъй като 

е посочван повече от един отговор.



 Да се ремонтират старите спортни площадки и да се построят 
нови там, където няма;

 Да се дават стипендии на ученици, които са изявени в различни 
спортове;

 Да има консултации през учебно време по теми, които вълнуват 
децата;

 Да идват психолози, които да говорят с всички деца.

Децата предлагат:



Децата и семейството 



Децата и семейството 





 Да се организират семинари за подобряване на 
взаимоотношенията и комуникацията между родители и деца;

 Да има безплатни консултации със семейни психолози -
специалисти в работата с деца в определена възраст (очи в очи и 
онлайн);

 Да се провеждат семинари за сексуално образование от  
специалисти. 

Децата предлагат:



Децата и правото на мнение

91% са чували, че имат права

 42% са разбрали за това в семейството си

 24% - в училище

 9% от приятелите си 

 9% от интернет

 7% - от други възрастни

 8% - никой не им е казвал



Децата и правото на мнение

56% изразяват винаги своето мнение

 29%  - само по някой въпроси 

 13%  - рядко казват какво мислят

 2%  - никога не изразяват мнението си 





 Да се разпространява Конвенцията на ООН за правата на детето

 Да се увеличат часовете в училище, посветени на правата на 
децата. 

 Да се провеждат извънкласни обучения или летни академии за 
деца, посветени на правата и закрилата на децата

 Да се организарат състезания и презентация върху спорни теми, 
в които участват деца и възрастни, деца и родители

 Да се подкрепят децата, които се срамуват да изразят своето 
мнение

 Да се провеждат повече дебати и скечове по теми «табу» за 
децата

Децата предлагат:



Децата и солидарността

 Всяко второ дете  (50%) се интересува как живеят 
другите деца и младежи в България

 6% се интересуват от живота на децата в другите 
държави

 31% не проявяват интерес

93%
декларират желание да помагат на деца, 

които имат нужда от помощ



Децата и солидарността



 Да се стимулират доброволчеството при децата и младежите;

 Да се подпомага участието на деца в международни дейности

и проекти;

 Да се разработят сайтове с информация за живота на децата

в други държави;

 30% от часовете на класа да представят чрез филми, презентации

и разкази - живота и проблемите на децата по света;

 Да има специален предмет в училище, който да представя по 

смислен начин мястото и ролята на децата в обществото; 

 Да има повече информационни кампании за родители и деца, 

с фокус  върху живота на децата по света;

 Повече и по-големи стипендии  за деца в нужда.

Децата предлагат:



За повече информация:

http://www.unicef.bg/kampanii/Moyat-glas-e-vazhen/34

http://www.unicef.bg/kampanii/Moyat-glas-e-vazhen/34

