
 

ГЛАСЪТ НА ДЕЦАТА В БЪЛГАРИЯ Е ВАЖЕН  

Какво се случи по време на националната консултация с деца, организирана от 

УНИЦЕФ  

Обобщение за деца  

 

 

 

 

 



 

 

           

 



 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ЗАЩО СЪЗДАДОХМЕ ТОЗИ ДОКУМЕНТ? 

УНИЦЕФ е организация, която съществува по цял свет в името на това да бъде пазител 

на правото на всяко дете на здраве, образование, равенство и закрила.  

 

Ние в УНИЦЕФ България сме посветени да обединяваме хора от държавни институции, 

правителството, дарители, организации и самите деца, за да постигат заедно 

положителни промени за всички деца в страната. 

 

Едно от най-важните неща за нас тази година е да помогнем за промяната на един от 

документите, който е свързан с живота на децата в България - Националната стратегия 

за детето. Той се подготвя от специалисти от Държавната агенция за закрила на детето и 

други професионалисти, работещи с деца. 

 

Ние в УНИЦЕФ вярваме, че най-големите специалисти по детските теми и въпроси сте 

именно вие – децата. Затова питахме и говорихме с много деца, точно като теб. 

В този документ ти ще можеш да прочетеш как се случиха срещите ни с твои връстници 

в България, какво споделиха те с нас и защото смятаме, че всичко, което те ни 

разказаха и ни посъветваха, е ценно. То трябва да бъде чуто и да се вземе предвид при 

промени, които възрастните правят в името на вашето по-добро бъдеще. 

 

 

 

ЗАЩО ПИТАМЕ ДЕЦАТА И ТЪРСИМ ДЕТСКОТО МНЕНИЕ? 

 Основно, много важно и неотменимо право на всяко дете 

по света и в България, е правото на мнение. Така е и 

записано в Конвенцията на ООН за правата на детето, 

която e приета и в България. Детска версия на документа 

тук :) 

 Трябва да бъде търсено и отчитано детското мнение и 

гледна точка по всички въпроси, които се отнасят пряко 

или косвено до живота и благосъстоянието на детето.  

 Възрастните трябва да питат, да търсят мнението и чуят 

гласа на децата преди да вземат решения и да правят 

промени сами, мислейки си или предполагайки, че знаят 

по-добре от децата. 

 Всички деца, наистина всички, имат свое мнение и имат 

право да го споделят свободно и спокойно, а възрастните 

трябва да помагаме това да се случва. 

 За да помогнем да се създаде по-добра Стратегия за 

детето, в УНИЦЕФ решихме да потърсим мнението на 

децата по различни въпроси. 

 

КОЛКО ДЕЦА ПОПИТАХМЕ И КАК? 

За наша голяма радост успяхме да стигнем до над 6500 деца в България. 

Те живеят в различни населени места, учат в различни училища, на 

различни възраст са, имат различни семейства, различни вярвания, мечти 

и всекидневни трудности. 

Различни - ДА!  

Различни деца, но с еднакво важни и значими мнения! 

Децата ни споделиха своите виждания, мнения и идеи по въпроси, 

свързани с много страни от техния живот - чрез онлайн анкета и директни 

срещи. В следващите три странички може да проследиш как срещахме 

децата, какво ни споделиха твоите връстници и да разгледаш снимки от 

срещите. 

https://www.unicef.bg/assets/UNICEF_Convention_Children_s_Rights.pdf
https://www.unicef.bg/assets/UNICEF_Convention_Children_s_Rights.pdf


 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ИНИЦИАТИВА „МОЯТ ГЛАС Е ВАЖЕН“ в 5 стъпки 

СТЪПКА ПЪРВА : МОЯТ ГЛАС Е ВАЖЕН - КОНЦЕПЦИЯТА 

Както вече знаеш, всички деца (0-18 години) имат право на мнение. За нас бе изключително 

важно все повече и повече деца да разбират това свое право и да вярват във важността на своя 

глас и позиция. Правото на мнение, както и всяко друго право не прави разлика между децата - 

няма никакво значение къде живее, къде учи, какви оценки има, дали има или няма скъпи вещи, 

дали има или няма приятели, дали има или няма родители, дали има или няма специален талант, 

дали има или няма тежко заболяване, дали е момиче или момче, дали вярва или не вярва в Бог и 

кой точно и т.н. Правото на мнение е за всички деца, затова е важен и гласът на всички деца. Така 

се появи инициативата „Моят глас е важен“. Може да си видял/а големите плакати в близост големи 

улици или реклами в интернет, като тези тук, които искахме да напомнят на децата и на 

възрастните за правото на мнение и важността на детското участие. 

СТЪПКА ВТОРА: АНКЕТА 

 Успяхме да поканим много деца да попълнят специално създадена за тях анкета на сайта на 

УНИЦЕФ в интернет.  Близо 7 000 го сториха. В тази анкета питахме децата за важни и свързани с 

техния живот теми.  

Имаше различни въпроси за свободното време, за това как децата споделят за проблеми си, 

за образованието и ученето, за семейството, за правото на мнение на децата, за тяхното 

виждане за големите проблеми на децата по света и в България. 

 

СТЪПКА ТРЕТА: СРЕЩИ 

 Анкетата бе много добра идея, но има много деца в България, които нямат достъп до интернет, до 

компютър или смартфон, за да я попълнят. Някои от тези деца учат в училища, където няма 

компютри или време за компютър за всеки, други деца нямат интернет на мястото, където живеят; 

има деца, които имат проблеми с четенето или с разбирането на някои от въпросите - заради езика, 

заради това, че не могат да ходят на училище или защото имат специални потребности;  

Мнението на тези деца е толкова важно, колкото и на всички други, затова ние се срещнахме с 130  

деца през март и април, като те бяха разделени в групи. Те отговаряха на въпросите от анкетата, 

но всичко се случваше под формата на игри и разговори, а не пред компютъра. 

 
Отговорите на тези въпроси са ценни и значими и чрез тях 

търсим мнението на децата как да променим Националната 

стратегията за детето, така че да отговори на нуждите и 

проблемите на българските деца. 



 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СТЪПКА ЧЕТВЪРТА: КУПОН С БАЛОН 

В началото на април бе поредната крачка, с която да направим по-разбираемо 

правото на децата да бъдат чути. 

В един от големите паркове на столицата се проведе уникално за България събитие. 

В небето над столичния Южен парк се издигна огромен надуваем балон с 

големината на 8-етажна сграда.  

С издигането на многоцветния балон на УНИЦЕФ за нас се „издигна“ и гласът на 

децата и младежите. На купона в парка имаше много деца и възрастни, а други 

хора споделяха снимките в интернет, а трети гледаха предаванията на живо по 

телевизията.  

Българската национална телевизия беше наш партньор в тази кампания и заедно с 

тях заснехме и излъчихме репортажи, посветени на ползите от детското участие – 

особено за децата, които са в уязвимо положение. По този начин започнаха да се се 

промянат нагласите на обществото за смисъла от даването на децата на възможност 

за свободно изразяване. 

 

Искахме да се заговори по-силно и все повече, 

за това, че възрастните трябва да чуват гласа 

на децата и да взимат предвид техните 

виждания, когато взимат решения за живота и 

бъдещето им 



 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СТЪПКА ПЕТА: НАЦИОНАЛЕН ДЕТСКИ ФОРУМ „МОЯТ ГЛАС Е ВАЖЕН“ 

ЗА форума във въпроси и отговори  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КЪДЕ СЕ СЛУЧИ, 

КОЛКО ВРЕМЕ БЕШЕ и 

КОЛКО ДЕЦА ИМАШЕ? 

В гр. София, продължи  3 дни и 

имаше 30 деца – участници, които 

познавахме от срещите по-рано (от 

стъпка 3)  

ЗАЩО 

НАПРАВИХТЕ 

ТОЗИ ФОРУМ? 

Децата са експерти по детските въпроси, 

знаеш!   През тези три дни те имаха място и 

време, за да си говорят и заедно да измислят 

идеи и решения, които могат да променят 

живота на децата в държавата към по-добро. 

 

ЗА КАКВО ЩЕ СЕ 

ПОЛЗВАТ ТЕЗИ ИДЕИ ? 

Всички предложения на децата от 

форума, както и събраните мнения в 

анкетите и срещите, ще са полезни при 

актуализирането на Националната 

стратегия за детето.  

КАК ИЗМИСЛИХА 

ИДЕИТЕ ДЕЦАТА? 

Децата се разделиха в различни групи, нещо 

като отбори от деца-експерти. Те сами си 

избраха темата, по която да мислят полезни 

идеи. Получаваха различни въпроси, които да 

обмислят и дискутират, докато стигнат до 

крайните си решения за положителна промяна 

Всичките ли дни 

децата правиха 

едно и също?  

Не  Първият ден се запознаха и си направила 

правила на работа. Вторият ден работиха, правиха 

постери, имаше и репетиции за третия ден. Разходиха 

се в София. На третия ден се срещнаха официални 

гости и представиха идеите си.  



 

 

           

ИДЕИ И РЕШЕНИЯ НА ДЕЦАТА, които могат да променят живота им  

 

ГРУПА 1: 

Мисия: Как да останат българските деца в България? 

 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нека се превърне в първа задача на 

българската държава да си запази 

младите хора и да се измислят начини 

- политики, мерки, стратегии. 

Да се дава помощ и съдействие -

парична и морална - на всички, които 

решават да останат да учат тук, когато 

имат възможност да заминат или вече 

са приети да учат в чужбина.  

Да се обясняват добрите и лошите 

страни на живота в чужбина и в 

България, за да може младите хора да 

правят осъзнат избор. 

Да има инициатива „Да запазим 

Българското“, която да учи децата от 

малки на любов към традиции, 

история, култура и природа. 

Нека бъдат по-гъвкави 

програмите за обучение в 

България в училище и 

университетите, за да не избират 

децата само чуждестранните.  



 

 

           

ИДЕИ И РЕШЕНИЯ НА ДЕЦАТА, които могат да променят живота им  

 

ГРУПА 2: 
Мисии: Как децата да прекарват повече време от свободното си в спорт?  

Как да се избегне притеснението в децата да говорят за секс и да се информират? 

Как по-спокойно децата да търсят помощ от учителите? 

 

  
 
 

 

 

 

Нека бъдат ремонтирани старите 

спортни площадки и зали и да 

се построят нови, където няма. 

Нека се създаде стипендия, която 

е специална за ученици, които са 

изявени в различни спортове. 

Нека има други срещи за помощ на ученици, 

които не са консултации. Те да бъдат в 

учебно време - така няма да оставаме след 

часове и да се притесняваме да искаме 

помощ. 

Нека в училище идват психолози, които наистина искат и 

могат да говорят с децата за секс. Да бъде обяснявано 

всичко от зачеване, през болести и смисъл на секса, а не 

само да се дават материали. Искаме всички ученици и деца 

са включени в тези срещи. 

Да се пускат анкети за секса, за да се 

разбере наистина какво ни интересува, а не 

да ни се говори все едно и също и да не се 

взема предвид какво е важно за нас. 

 



 

 

           

ИДЕИ И РЕШЕНИЯ НА ДЕЦАТА , които могат да променят живота им  

 

ГРУПА 3: 
Мисии: Как да ходят на училище с желание и отношенията между децата да са по-добри ?  

Как да се промени училището, за да е по-полезно за децата? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нека бъдат създадени възможности и условия деца със 

специални образователни потребности и увреждания да 

посещават училище наравно с другите деца без това да им 

създава допълнителни трудности (рампи, колички, 

помощна техника, хора). 

Да се организират екипни дейности, които да сплотяват 

децата в класовете и между класовете. Нека на тези 

извънкласни занимания, спортни празници, състезания 

или логически игри се гледа като равностойно важна 

дейност за учителите и учениците. 

 Нека образованието развива такива умения в децата, 

които да ги правят адекватни на всичко след училище. 

Нека да се учи за наистина важните неща и всички да е 

с приложен характер. 



 

 

           

ИДЕИ И РЕШЕНИЯ НА ДЕЦАТА, които могат да променят живота им  

ГРУПА 4: 
Мисии: Как децата и родителите/най-близките им да прекарват повече и по-пълноценно време заедно, общувайки?  

Как да се избегне притеснението в децата да се доверяват на родителите и най-близките за секс? 

 
 

 

 

 

 

Семинари за деца и родители, за да се 

подобрят взаимоотношенията и комуникацията 

между тях. Да бъдат организирани във всички 

области, да се случвам поне два пъти годишно 

и да са финансирани външно (най-добре от 

държавата), за да бъдат достъпни и да има 

желание за присъствие от всички. 

Да се организират безплатни консултации 

със семейни психолози, които да са 

специалисти в работа с деца в определена 

възраст. Да могат да се случват очи в очи, 

но и онлайн. 

Да се организират семинари за сексуално 

образование. Те да са провеждани от 

специалисти в областта, да са достъпни във 

всяко училище в България за всички деца от 5-

ти до 12 клас 



 

 

           

ИДЕИ И РЕШЕНИЯ НА ДЕЦАТА, които могат да променят живота им  

ГРУПА 5: 
Мисии: Как повече деца да познават правата си?  

Как повече деца да могат свободно да изразяват своето мнение пред други деца и възрастни?  

 

 
 

 

 

 

ГРУПА 6: 
 

Нека се разпространява Конвенцията на 

ООН за правата на детето (медийно, чрез 

социалните мрежи, чрез флаери, 

обучения провеждани от деца за деца). 

Нека се увеличат часовете, които са 

посветени на правата на децата. Да 

бъдат обсъждани правата в дълбочина 

и при свобода на включване на всички 

деца (не само часовете на класа). 

 

Засилено присъствие от неправителствени 

организации в училище. Да провеждат обучения 

извънкласно или като летни академии за деца 

от всички възрастни, посветени на правата и 

закрилата им.  

 

Състезания и презентация върху спорни теми, в 

които да участват деца и възрастни в екипи 

(заедно и поотделно). Подкрепа за децата, които се 

срамуват, за да осъзнаят 

къде правото на мнение  и 

срамът се разграничават. 

Общи проекти, активности, 

задачи за деца и родители – 

да разберат, че могат да 

работят като равни. 

Повече дебати и скечове 

на „табу“ теми за децата. 



 

 

           

ИДЕИ И РЕШЕНИЯ НА ДЕЦАТА, които могат да променят живота им  

ГРУПА 6: 
Мисия: Как децата да бъдат по-осведомени, ангажирани и съпричастни към проблемите на децата в България и по света? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Решение 7: 

 

Да се създадат и поддържат доброволчески 

младежки организации. 

Да се подпомага участието на децата в международни 

дейности и проекти, които са свързани със спорт и изкуства 

– и те да бъдат достъпни за повече деца от различна възраст 

и райони.  

Да се разработят специални портали и сайтове, 

които да дават информация за децата в други 

държави и техния живот на разбираем език. 

30% от часовете на класа да са посветени на филми, 

презентации, проекти, демонстрации, разкази за живота 

на други деца по света, живеещи в различна ситуация 

или свързани проблеми на децата. 

Да се създаде  специален предмет в училище, който 

разказва за мястото на децата в обществото по 

смислен начин. 

Повече информационни 

кампании за родители и деца, 

които се фокусират върху 

живота на децата по света. 

Повече стипендии с увеличен размер 

за децата в нужда. 

Поправки в наказателната 

система (за престъпления 

срещу деца и техните права и 

спрямо деца, които са 

склонени към престъпления. 



 

 

           

 

За повече информация какво се случва с промените на Националната 

стратегия за детето и мненията, препоръките и идеите на децата  както и 

за  видеа, интервюта, снимки може да следиш тук: 

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

 

Ако искаш да споделиш с нас мнението си за този документ или за 

определена част от него, пиши ни тук: 

https://www.facebook.com/unicef.bulgaria 

 

 

 

 

http://www.unicef.bg/kampanii/Moyat-glas-e-vazhen/34
https://www.facebook.com/unicef.bulgaria

