
A toolkit for child protection 

“Да опазим децата – Разработване 
на политика и процедури за 
закрила на детето във Вашата 
организация” 
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Задачи 

• Да хвърлим светлина върху стандартите, на които 
трябва да отговарят организациите, за да станат 
безопасни за децата. 

 

• Да се дадат насоки във връзка с разработването на 
политика и процедури за закрила на детето, които са 
адаптирани за съответната организация или за 
нейните партньори, работна среда и конкретна 
ситуация. 

 

• Да се постигне единомислие относно приемливото 
поведение спрямо децата. 
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Стандарт 1 Документ, описващ политиката за закрила на децата 

Стандарт 2 Прилагане на политиката 

Стандарт 3 Предотвратяване на насилието срещу деца 

Стандарт 4 Писмени насоки за поведението спрямо деца 

Стандарт 5 Изпълнение на стандартите на местно равнище 

Стандарт 6 Гаранция на еднакво право на закрила  

Стандарт 7      Разпространяване на посланието  

Стандарт 8 Обучение за гарантиране на безопасност 

Стандарт 9 Достъп до консултации и подкрепа 

Стандарт 10 Прилагане и мониторинг 

Стандарт 11 Работа с партньори по изпълнение на стандартите 

Стандартите: 
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Стандартите за закрила на детето “Да опазим децата” 

• Писмен документ относно 
политиката за гарантиране 
на безопасността на децата 

• Претворяване на политиката 
в практика 

• Предотвратяване на 
вредните въздействия върху 
децата 

• Писмени насоки относно 
поведението спрямо деца 

• Изпълнение на стандартите 
на местно равнище 

• Равни права на закрила за 
всички деца 

• Разпространение на 
посланието “Да опазим 
децата” 

• Образование и обучение по 
закрила на детето 

• Достъп до консултации и 
подкрепа 

• Внедряване и наблюдение 
върху изпълнението на 
стандартите 

• Работа с партньори за 
спазването на стандартите 
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• Създаване на добри практики и премахване на лошите 
такива, за да можем всички да работим за среда, която 
е доказано безопасна за децата. 

• Ефективна закрила на детето от злоупотреби, 
включително такива от страна на персонала или 
представители на организации, работещи със и за 
деца. 

• Да помагат на организациите при самооценка и 
развитие на вътрешноорганизационни мерки и 
процедури за закрила на детето 

Целта на стандартите 
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Ефективна закрила на децата 

Няма стандарти, които да дават пълна гаранция за 
закрила на детето, но прилагането на настоящите 
стандарти свежда до минимум риска от злоупотреби с 
деца. 

 

Защита за представителите на организациите 

Стандартите внасят яснота относно отношението към 
децата. 

 

Защита за организациите 

Посредством прилагането на стандартите организациите 
поемат ясен ангажимент към закрилата на децата 

 

Преимущества на прилагането на стандарти за 

закрила на детето 
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Описание 

 

Какво представлява този стандарт? 

Всички организации, работещи с лица под 18 г. би следвало да имат 
налице писмен документ относно политиката на съответната 
организация за закрила на детето. 

 

Защо е необходим? 

Ангажираност на съответната организация за осигуряване на 
безопасността на децата. Политиката за закрила на детето спомага 
за осигуряване на безопасна и позитивна среда за децата. 

Стандарт 1: Документ, описващ политиката за 

закрила на детето 
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• Имат нужда от съвместна работа по проблема 

 

• Трябва да изведат принципите от добрите си практики 

 

• Да увеличат доверието към себе си 

Контекстът 

“Закрилата на детето е глобален проблем, който има 

дълбоки корени в културните, икономическите и 

социалните практики.” 

 

Световна здравна организация, 2002 г. 

 

 

Много организации се опитват да създадат или редактират 

своята политика за закрила на детето, но: 
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Професионалисти, работещи с деца 

 
• Работят с най-уязвимите. 

• Неминуемо се сблъскват с проблемите на 

злоупотребата/насилието    и експлоатацията – 

външни, както и вътрешни за организацията. 

• Трябва да разпознават и управляват рисковете. 

• Трябва да реагират, за да осигурят безопасността на 

децата. 

 



A toolkit for child protection 

Естество на рисковете 

 

• Външни или извън рамките на структурата – децата 

са обект на злоупотреба/насилие в своите семейства 

и общности. 

• Вътрешни или в структурата – децата са обект на 

злоупотреба/насилие или са изправени пред риск от 

възрастни (или други деца), на които имат доверие в 

самата организация. 
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Кои са основните компоненти на 

вътрешноорганизационната политика за закрила на 

детето? 

1. Изявление за ангажираност на екипа към 

проблемите, свързани със закрилата на детето 

2. Документи, свързани с набирането на персонал 

3. Поведенчески етикет на служителите 

4. Процедура за докладване 
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Критерии 

• Организацията има политика за закрила на детето. 

• Политиката е написана ясно и на лесно разбираем език. 

• Политиката се публикува, популяризира и разпространява в 
широки мащаби. 

• Политиката е утвърдена и под нея са положени подписите на 
членовете на съответния управленски орган (напр. управителен 
съвет, изпълнителен директор, комисии и др.). 

• Всички служители или други представители са длъжни да 
спазват политиката – не се допускат изключения. 

• Политиката се преразглежда най-малко на всеки 3 години и се 
коригира винаги, когато има съществени промени в агенцията 
или законодателни изменения. 

• Политиката обхваща закрилата на детето в различните 
направления на осъществяваните дейности: хуманитарна 
помощ при кризи; работа за развитие; работа с партньори; 
спонсорска дейност в полза на деца; застъпничество и т.н.. 

• Политиката описва недвусмислено разбирането и дефинициите 
за злоупотреба (насилие) в организацията. 
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Основни изходни точки 

• Всички деца имат право на закрила. 

 

• Благосъстоянието на децата винаги е факторът с най-висок 

приоритет. 

 

• Валидност – ясно е указано за кои лица или групи се отнася 

политиката. 
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Какво е закрилата на детето на практика?  
    Ние всички би трябвало да имаме единно разбиране  за това 

какво представлява закрилата на детето. 

 

• Между отделните инстанции, агенции и институции не съществува 
единодушие по отношение на проблемите на закрилата на детето 

• Прилагането на политиката е затруднено, ако няма прости и ясни 
стандарти 

• Възможно е децата да бъдат изложени на риск не само от 
отделни индивиди, но и от самите организации, които би трябвало 
да осигуряват закрила 

• Децата, които се нуждаят от спешна помощ, са най-силно 
изложени на риск от злоупотреби. 

• Често системата за закрила на детето има слаби звена 

 

Защо ни е политика за закрила на детето? 
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• Политика за закрила на детето 

• Списък с хората, които са запознати с нея 

• Примери как е била разпространена и представена политиката, 

включително и сред децата 

• Политиката е подписана от управленското тяло. 

• Протокол от срещата, на която е била одобрена и подписана 

политиката 

• Писмено доказателство как е била използвана тази политика в 

конкретни случаи на злоупотреби с деца, ако съществуват такива 

Начини за доказване на ефективност 

Следните документи могат да се използват като доказателство, че даден 

стандарт е бил покрит: 
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Поименно определено лице/определен отговорник 

за закрила на детето 

Ролята на ООЗД или поименно назначеното лице е: 

 

• да действа като център за получаване на информация; 

 

• да реагира своевременно; 

 

• да търси допълнителни насоки; 

 

• да се консултира с местни агенции; 

 

• да преценява риска; 

 

• да придвижва официално/докладва случаите при необходимост; 

 

• да следи цялата информация да се регистрира. 
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Правна рамка 

• КООНПД 

 

• Международни договори 

 

• Международно обичайно право 

 

• Регионални договорености 

 

• Национално право 

 

• Бюлетин на Генералния секретар 
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Основни пунктове за научаване: законодателство и 

насоки 

• Служителите трябва да разбират различните начини, по които 
родителстването, детството, насилието спрямо деца и 
закрилата се възприемат в съответния регион и начините, по 
които техните лични нагласи и преживявания се различават от 
местните, националните и международните дефиниции и 
съответния контекст. 

 

• Независимо от това какви местни закони и нагласи се прилагат 
към децата в страната, където се работи, поведението и 
действията при опитите да се установят опасения за 
злоупотреба/насилие и да се реагира във връзка с тях следва да 
се ръководят от определенията на КООНПД. 

 

• Чрез спазване на политиката за закрила на детето и на 
КООНПД, служителите ще дадат своя принос към по-доброто 
предпазване на децата от злоупотреба/насилие. 
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Какво сме научили за изработването на политика 

• Трябва да се започне с ръководството на организацията – без 
ясен ангажимент на ръководителите нищо няма да се промени.  

 

• Политиката на закрила на детето трябва да отразява условията, 
в които работите на място, вкл. особеностите на 
законодателната уредба и системата за социална закрила. 

 

• Трябва да се отчита, че въвеждането на политика и 
разработването на предпазни мерки изисква реформа и 
развитие на организацията, дори на равнище организационна 
култура. 
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Какво сме научили за изработването на политика 

• Трябва да се предлагат възможности за обучение, за да се 
гарантира, че всички служители и доброволци имат възможност да 
обсъждат и да изграждат разбиране за проблемите на закрилата, 
както и да са наясно със стъпките, които те следва да предприемат, 
ако имат опасения по отношение на дете. 

 

• Необходимо е да се внедрят мерки за закрила във всички системи 
за управление, за да се гарантира, че тези мерки са съставен 
елемент на всички звена в даден проект или организация, и 
следователно се прилагат систематично във всеки един момент. 

 

• Трябва да се гарантира, че партньорските организации разбират 
каква е политиката за закрила на детето и имат възможност да 
разработят свои специфични предпазни мерки. 

 

• Трябва да се разработят ясни критерии и процедури за назначаване 
на нови служители, за да се гарантира, че всички кадри се подбират 
и назначават съгласно изискванията. 
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Какво сме научили за изработването на политика 

• Необходимо е да се разработят практически правила за 
поведението към децата. 

 

• Трябва да се създаде среда, в която децата са ценени и 
зачитани, а тяхното положително самовъзприемане и 
идентичност се насърчават. Това място трябва да стане 
достъпно за семействата и по-широката общественост. 

 

• Трябва да се гарантира, че децата имат достъп до доверен 
възрастен, към когото могат да се обърнат, ако имат 
притеснения и опасения, за да бъдат изслушани. 

 

• Трябва да се направи необходимото, за да се гарантира, че 
всички служители работят под съответен професионален надзор 
и получават необходимата им подкрепа. 

 
• Трябва да се работи съвместно с колеги и да се обменя опит. 
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Основни пунктове за научаване 

• Повечето организации имат неформални и неписани процедури 
за това как се действа при опасения за злоупотреба/насилие 
спрямо дете. 

 

• Без писмени политики и процедури е трудно да се очаква 
подходяща и последователна реакция когато възникнат 
опасения. 

 

• Всички служители имат нужда от ясни насоки за това какво да 
правят и към кого да се обърнат. 

 

• Ръководителите трябва да съзнават своята роля и отговорност 
за оказване на подкрепа при разработването на писмени 
политики и процедури за опазване на децата. 
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Това е най-добрият начин да разберем 

колко далече или колко близо сме от 

покриването на определени стандарти 

за закрила на детето, както и да 

разберем къде са силните и слабите ни 

страни 

 

Инструмент за самооценка 
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• За да направите самооценката, трябва да помислите  и 

отговорите на въпроси свързани с шест основни 

аспекта от работата: 

1.Децата и организацията  

2.Политики и процедури 

3.Предотвратяване на злоупотреби с деца 

4.Прилагане и обучения 

5.Информация и комуникация 

6.Мониторинг и оценка 

Как да направим самооценка? 
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• Попълването на таблицата ще ви помогне да 
направите план за действие 

• На всеки аспект съответстват шест 
твърдения/стандарти. Прочетете всяко от тези 
твърдения и решете дали: 

 

   A: изпълнено 

   B: частично изпълнено 

   C: неизпълнено 

В зависимост от това отбележете A, B или C.  

Как да направим самооценка? 
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2. Политики и процедури за закрила на детето 

                                                                                            A       B       C 

1. Организацията разполага с писмена политика за закрила на 

детето и ясни механизми, които гарантират, че децата са 

предпазени от навреждане 

2. Политиката или механизмите са одобрени и утвърдени от 

съответния управленски орган /напр. Управителен съвет, 

изпълнителен директор, комисии и т.н/ 

3. Политиката или механизмите се спазват от всички 

4. Съществуват ясни процедури за закрила на детето, описващи 

стъпка по стъпка действията, които следва да бъдат 

предприети при наличие на опасения относно безопасността 

или благосъстоянието на дете 
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5. Има поименно определено лице/лица, което/които отговаря/т/ 

за закрилата на детето, с ясно дефинирана роля и 

отговорности 

6. Процедурите за закрила на детето са съобразени и с 

обстоятелствата на местно равнище 
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При попълването на паяжината няма значение номерацията на 
твърденията за даден аспект. Основната цел е да видим къде 
са нашите най-големи пропуски. В паяжината те ще излезат като 
бели полета. 
 
 
 
 
 
   Изпълнено                                       Частично изпълнено                            Неизпълнено 

Един от начините за самооценка: Паяжината 
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Следващи стъпки – внедряване 

• Кои са основните неща, които трябва да се променят в моята 
организация, за да се изпълнят стандартите? 

 

• Какви са трудностите при реализирането на промените? 

 

• Какви действия е необходимо да предприемете Вие? 

 

• Каква подкрепа Ви е необходима? (човешки, финансови, други 
ресурси?) 
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Заинтересовани страни при разработването на 

политика за закрила на детето 

Вашата

организация
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Стратегия за внедряване 

Стратегията следва да: 

 

• съдържа план за разпространяване на политиката в рамките на 
организацията, включително срокове за всеки отделен етап на 
процеса; 

 

• определя съответните лица/длъжност(-и) и техните отговорности; 

 

• набелязва и предлага варианти за справяне с евентуалните 
пречки пред успешното внедряване; 

 

• посочва как в бъдеще ще се извършва наблюдение върху 
внедряването на политиката, като определя: 

• кое може да бъде измерено, от кого, как и кога; 

• критериите за измерване на успеха. 


