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ВЪВЕДЕНИЕ
РАЗДЕЛ 1

„Държавите – партньори трябва да предприемат всички законови, социални и обучителни 
мерки, за да защитят детето от всякакви форми на физическо или психическо насилие, 
нараняване, малтретиране, неглижиране или неглижиращо отношение, експлоатация, 
включително сексуално насилие, докато то е под грижите на родител(и), легален 
настойник(ци) или което и да е друго лице, под чиято грижа е детето.Предпазващите 
мерки трябва да включват ефективни механизми при въвеждането на социални програми, 
които предоставят необходимата подкрепа на детето и грижещите се за него, както и 
други форми на превенция, идентификация, докладване, настаняване в институция, 
разследване, лечение, правна намеса. (Конвенция за правата на детето, приета на 20 
Ноември 1989г.)

(Конвенция за правата на детето, приета на 20 Ноември 1989г.) 

Проектът наречен „Придобиване на знания и повишаване качеството на услугите, предназначени за 
непълнолетни жертви на насилие”, се изпълняваше от регион Ломбардия, съвместно с партньорство 
формирано от Националната здравна агенция на Бергамо, Галдус Сосиета кооператива, Синергия 
с.р.л. и няколко други организации в Европа, като Conselleria di Justicia y Bienstar Social della Generalitat 
Valenciana, Фондация Комунидат Валенсиана, Регион Европеа, Фондация Парада, Фондация ЕКИП- 
България, Hors la Rue и Европейската федерация за деца на улицата. Целта на проекта бе да се работи 
усилено по въпроса с насилието срещу непълнолетни, за да се предотврати и да се противодейства на 
насилието над деца, в различните страни, партньори по проекта (Италия, Испания, Франция, Румъния 
и България), чрез дефиниране на инструмент (набора от индикатори), който проследява качеството на 
интервенциите по този сложен проблем.

Дейността бе основна на обмен и сравнение между различните реалности. Резултатите бяха обобщени, 
чрез използването на инструменти за анализ на индикатори за качество на услугите предоставяни във 
всяка от страните партньори. Например, с цел да се определят, съберат и сравнят най-добрите практики, 
избрахме за отправна точка възможно най-авторитетния модел и по-специално - Първия Световен 
Доклад за насилието и здравето (П.С.Д., 2002), базиран на „екологичния модел” от Бронфербренер 
(1979г.). Резултатите, които изведохме от тази методология ни даде възможност да покажем събирателно 
(от действия и цели) посоката, по която в момента са поели оперативните и икономически инвестиции 
на партньорите към разрешаване на този проблем. 
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Посредством екологичния модел, също така успяхме да се справим с темата, касаеща „родителската 
отговорност”, в полза на нов подход, базиран на семейните правомощия, дори когато ситуацията изисква 
спешна намеса за защита на непълнолетните. „…Семействата трябва да бъдат активно включени в 
„терапевтичният проект” и трябва да се отдели специално внимание на социалния и културен контекст, 
в който семейството изживява връзката си…”

Последно, с цел наблюдаване и реализиране на качеството на системата от териториални услуги, ние 
дефинирахме и създадохме набор от индикатори, които бяха тествани във всяка страна-партньор, с 
основното намерение да приложим теориите, развити от партньорите по въпроси свързани с насилието 
и услугите, необходими то да бъде преодоляно. 

Всичко това бе възможно благодарение на ефективното сътрудничество между всички партньори. 
Те представиха различни реалности, което от една страна даде възможност да се откроят „широки и 
различни” интерпретации на този феномен и от друга страна да се споделят уменията и знанията.

Това доведе до създаване на инструменти, които могат да бъдат приложени в различни системи, да се 
определят местата за приложение и местата, където са необходими допълнителни инвестиции, с цел 
да се намерят точните решения на проблема и да се развият специфични сегменти на съществуващи 
системи. 

Последно, но не и на последно място, бихме искали да благодарим на всички, които помогнаха за 
изпълнението на проекта и на всички, които оказаха подкрепа (експерти, мениджъри на услуги, 
създатели на политики и т.н.) за техния ценен принос, това проучване да се осъществи.
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ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПУБЛИКАЦИЯТА
РАЗДЕЛ 2

Въведение

1. За кого говорим?

Терминът непълнолетна жертва на насилие се отнася за непълнолетен, който е бил обект на малтретиране 
и насилван и който е даден за попечителство от служители на системата за предоставяне на социални 
услуги, след внимателна оценка на неговата/ нейната ситуация от компетентните органи. Още през 
1999г. , широкото определение формулирано от СЗО, декларира, че „термина детско насилие или 
малтретиране се отнася за всички форми на физическо и емоционално насилие, сексуално насилие, 
безхаберно отношение, комерсиална или друга експлоатация, които са или реално или потенциално 
вредни за здравето на детето, неговото оцеляване, развитие и достойнство в една връзка, изискваща 
отговорност, доверие и сила”. 

Насилието над деца е сложен и многостранен феномен, чиито различни проявления почти никога не се 
появяват в отделни или отделими форми.  Възможно е да дадем следните дефиниции за насилие:

< Небрежност, например сериозно и/или продължително не успяване да се предостави грижа (= на 
това което не е направено) на детето, или не успяване да се осигури подходящо обучение в сфери, 
които са важни за детето, или когато това е направено по неподходящ начин (безхаберие);

< Малтретиране: умишлени действия от страна на лица, институции, самото общество, които 
лишават децата от правата им и благосъстоянието им, застрашават и/ или пречат на физическата 
р психическа стабилност на детето и/или на неговото социално развитие. В частност, под 
физическо насилие имаме предвид наличието на физически увреждания в следствие на агресия, 
малтретиране, физически наказания или сериозни атаки към физическата цялост и живота на детето. 
Психологическото насилие се отнася към емоционална връзка, характеризираща се с повтарящо 
се и продължаващо психическо напрежение, емоционално изнудване, безразличие, отричане, 
подценяване и унижаване, което уврежда или възпрепятства развитието на фундаменталните 
когнитивно-емоционални възможности на детето, като интелигентност, внимание, възприятие и 
памет;

<	 Сексуално насилие, например въвличане на непълнолетен в сексуален акт с или без физически 
контакт, в който детето не може свободно да даде несъгласието си, поради възрастта на детето и 
превъзходството на насилника и също така сексуалната експлоатация на дете или юноша, детска 
проституция и детска порнография.

2. За какво говорим?

Основните теми, които този проект изследва са характеристиките на организацията и функциите на 
системата за услуги, предназначени към борбата с детското насилие, разграничаването на услугите и 
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нивото на качеството на предлаганите услуги. Преди да се направи сравнителен анализ на различните 
организационни модели в мрежата на услугите, ние идентифицирахме някои основни етапа от 
техническо-професионален характер, които смятаме, че са съществени за осигуряването на пълен 
цикъл от интервенции, за да се парират и рехабилитират тези ситуации: 

<	 НАБЛЮДЕНИЕ: Тази фаза се състои от определянето на признаците за безпокойство при 
непълнолетните и рисковете при тяхното израстване, в резултат на вредното поведение на 
възрастните и от различаването на риска от изстраданите нанесени вреди. В същото време, ние 
правим първа идентификация на възможните решения, които са веднага на разположение в 
семейството, за да се осигури защита на малолетният. По време на тази фаза е възможно да се 
открие наличието на нараняване в резултат на поведението на родителите, първо, като разграничим 
риска (от нараняване) от (същинското) малтретиране или насилие .

	

<	 ЗАЩИТА: Тази фаза на интервенция има за цел да се спре жестокото/ насилствено поведение, 
базирайки действията на сериозността на поведението: различните видове насилие изискват 
различни видове защита. При по-сериозните случаи, в които лицата, които имат отговорността 
да предоставят закрила и грижа не изпълняват тези си задължения, могат да се предприемат 
законови действия в интерес на непълнолетния. По време на тази фаза, ние предприемаме всички 
тези действия, които да предотвратят акта на насилие да бъде повтарян, дори като се обърнем към 
съдебните власти.: ние упражняваме контрол ако непълнолетният е в семейството, отстраняваме 
вредния възрастен, или настаняваме непълнолетния в извън семейна среда и т.н. 

<	 ОЦЕНКА: тази фаза има за цел да оцени цялостната картина на травматичната ситуация в 
контекста на индивидуалните аспекти и тези на връзката; степента до която може да се разчита 
на въвлечените възрастни; както и наличните ресурси за предоставяне на защита в сферата на 
референтните възрастни. Също така се предвижда и възможността да се започне терапия. 
Контекста за контролиране и защитаване на детето се определя и поддържа в рамките на тази 
сфера посредством легитимизацията на съдебните власти, така, че ние да можем да си вършим 
работата при подходящи условия: Последствията от травмата могат да се оценят по-детайлно чрез 
медицински и психо-социален преглед. Непълнолетният да бъде придружаван по време на целия 
процес свързан със съдебни действия; резултатите от работата да се предоставят на вниманието 
на властите и да се изрази мнение относно възможностите за възстановяване и т.н.

<	 ИНТЕРВЕНЦИЯ: Ако резултатът от предходната фаза е позитивен, интервенцията има за цел да 
създаде достатъчно условия детето да се чувства благоприятно с родителите си или поне с единия 
от тях, стига родителя да е в състояние да се държи по достатъчно отговорен начин към детето. Ако 
резултатът от предходната фаза е негативен, интервенцията се насочва към работа за справянето 
със загубата на родителите. Следователно, целта е да се помогне на детето само да се откъсне 
окончателно от родителите си и да се намалят травматичните ефекти от това преживяване, колкото 
се може повече. По време на тази последна фаза, ние се опитваме да помогнем на непълнолетния 
да се справи с изживяната травма и се опитваме да възстановим родителския авторитет чрез: 
социално-обучителна подкрепа на родителите, завръщането на непълнолетния в случай на 
„насилствено” отстраняване, връщане на пълната автономност на семейството. Ако е невъзможно 
да се възстанови родителския капацитет, ние намираме нови родителски фигури за детето, или 
чрез приемен дом или чрез осиновяване.

3. Как процедирахме?

<	 Анализ на нормативни документи: През първата фаза на проекта, партньорите  извършиха анализ 
на законодателството и практиките в сила на европейско ниво. По същия начин, в партньорство 
и в контекста на анализа на всеки един от петте (5) страни участващи в проекта (Италия, Испания, 
Румъния, България и Франция), се  пристъпи към сравнителен анализ на референтната правна 
рамка на страните-партньори на проекта.

<	 Качествен анализ: След първоначалния анализ продължи да се извършва анализ чрез дълбочинни 
интервюта на частни свидетели (експерти, важни играчи в рамките на системата и оператори в тази 
област), с цел да се постигне по-задълбочено разбиране на функционирането на системата от услуги 
за непълнолетни жертвина насилие, посочване на силните страни и трудностите, констатирани в 
рамките на всяка страна. Като се има предвид съществената хетерогенност на функционирането на 
услугите за малолетни и непълнолетни жертви на насилие в различни ситуации, ние пристъпихме 
към изработване на  карта на съществуващите услуги, с цел да се вземат под внимание различните 
видове на териториална организация на услуги за защита на непълнолетните жертви на насилие, 
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от една страна и най-често прилаганите методи за предоставяне на отделните услуги, от друга.

<	 Избор на добри практики: Въз основа на констатациите от предишните етапи на проекта и 
на информацията, предоставена от частни интервюирани свидетели, ние продължихме да 
идентифицираме добрите практики за функционирането на системата на услугите, като се започва 
от екологичния модел (виж сектор 5) като референтна парадигма, и идентифициране на четири 
нива на вниманието (макро-система, ЕКО-система, микро-система и индивидуално ниво).

<	 Създаване на на набор от индикатори за наблюдение на качеството: изборът на добри практики 
служи като основа за изграждане на набор от индикатори, които са полезни за мониторинг на 
качеството на услугите за малолетни и непълнолетни жертви на насилие. Наборът е тестван 
с референти на услугите, чрез въпросник, чиито резултати бяха анализирани и за които бяха 
предоставени примери на възможни методи на употреба

4. Защо използвахме този инструмент?

Полезността на инструмента, предложен в тази книга, се крие във възможността за транснационално 
сравнение и за по-задълбочени проучвания на национално ниво по темата за качеството на услугите 
за малолетни и непълнолетни жертви на насилие, и по-специално, инструментът дава възможност да 
се открият силните страни и добрите практики, които могат да бъдат подкрепени, за да се подобри 
системата на предлаганите услуги. Изследваните добри практики, анализирани чрез набора от 
индикатори предложен в проучването, също осигуряват информация  за организационни и оперативни 
възможности и  са полезни за териториално сравнение на компетентността на лицата, отговорни за 
териториалното планиране.

5. Към кого е адресирана тази книга?

Книгата е адресирана към всички онези лица, които работят в областта на образователни, социални и 
здравни политики, посветени на малолетни и непълнолетни жертви на насилие, както и други актьори, 
участващи в системата от услуги, които имат за цел да разрешат този проблем (т.е. операторите в 
рамките на съдебната система).

Книгата е предназначена да бъде инструмент за стимулиране и сравнение на оценки както за политиците, 
така и за операторите в рамките на тази система, с оглед  насърчаване на междуинституционално 
и мулти-професионално сътрудничество, необходимо за реализиране на ефективни стратегии за 
интервенция по тази тема
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ВЪВЕДЕНИЕПОГЛЕД КЪМ ЗАКОНОДАТЕЛСТВОТО
РАЗДЕЛ 3

Въведение

Член  19 от Конвенцията на ООН за правата на децата от 1989г. гласи, че „ Държавите – членки 
предприемат  всички юридически, административни, социални и образователни мерки за  защита 
на непълнолетните срещу всякакви форми на насилие. […] Тези протекционни мерки включват, ако 
е необходимо, ефективни методи за създаване на социално активни програми, целящи да осигурят 
на непълнолетните или на отговорните за тях лица, необхдимата подкрепа, както и други форми 
на превенция.” Проектът „ Придобиване на знания и подобряване на качеството на услугите към 
непълнолетните жертви на насилие”- ACKNOW MV’  синтезира съдържанието на този Член и го 
надхвърля не само с идентифицирането на методите за превенция на този феномен, но и с изучаването 
и сравняването на текущото законодателство както на национално, така и на международно ниво. 
Събирането и анализирането на законите на споменатото по-горе ниво, осигурява една актуална 
картина  на реалността в  правна рамка.

<	1. - Международно ниво

След като най-важните протоколи и международни споразумения във връзка с децата се ратифицират, 
те се инкорпорират в правната система на всяка страна, посредством инструментите на закона. (?) Трябва 
да се отбележи Споразумението меджу горепосочените 5 страни от Конвенцията по защита на правата 
на Детето от 20 ноември 1989г., приета от Общото събрание на Организацията на обединените нации. 
Също така се опитваме да уеднаквим термините, използвани в процеса на работа(?) на проекта, за да 
гарантираме еднаквост в разбирането на отделните елементи. Унифицирали сме списък с елементи, 
дефинирани преди това от всяка една от държавите- членки.

<	2. - Законодателство на Европейско ниво

Втора перспектива взема под внимание законодателството на европейско ниво с анализа на Договора 
от Лисабон и Хартата на фундаменталните права, както и представянето на закони,отнасящи се към 
различни тематични области като насилието и трафика, минималните стандарти за осигуряване на 
убежище, имиграцията, медиите и аудиовизуализацията и правата на децата.

<	3. - Национален контекст – сравнителен аспект

В Конституцията се съдържат главните принципи, които регулират държавните политики, между 
които е и социалната политика, интегрираща всички договорености, свързани със защитата на децата. 
Опитахме да сравним законодателството в страните- членки по проекта на различни нива : Конституция, 
вътрешна законова рамка и нейните особености, както и различните системи за закрила на децата.

9
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1. Международно ниво

Конвенцията за Правата на Детето от 1989г.  е първият юридически обвързващ международен 
инструмент за инкорпориране на пълната гама на човешките права – граждански, културни, 
икономически, политически и социални. Изградена върху различни законови системи и културни 
традиции, Конвенцията е общоприет набор от стандарти и задължения, неподлежащи на преговори. 
Тези базови стандарти -   наречени още човешки права – определят минимум права и свободи, които 
трябва да бъдат съблюдавани (?) от правителствата.
В Конвенцията тези права се дефинират(?) в 54 члена и два Факултативни протокола . (?)Изложени 
са основните човешки права на децата навсякъде по света. Четирите главни принципа са липса на 
дискриминация; преданост към най-добрите интереси на децата(?); правото на живот; оцеляване и 
развитие; и респект към възгледите на детето. Всички права, изложени в Конвенцията са присъщи на 
човешкото достойнство и хармонично развитие на всяко дете. Конвенцията защитава детските права 
с установяване на стандарти в здравеопазването; образованието и юридическите, граждански, и 
социални услуги.

Факултативни протоколи:
- Относно участието на децата във въоръжени конфликти;
- Относно продажбата на деца; детската проституция и детската порнография, специфични за 

„децата от улицата”

Резолюция за „тежкото положение на децата от улицата” от Общото събрание на ООН (23 декември 
1994г.) чл. 1: сериозна загриженост за нарастващия брой на инцидентите в световен мащаб и доклади 
във връзка с въвличане или засягане на деца от улицата в тежки престъпления, злоупотреба с наркотици, 
насилие и проституция. 
Резолюция на ООН HRC: Права на детето: холистичен подход за защита и насърчаване на правата 
децата, работещи и/или живеещи на улицата. (3 май 2011).
През 1989г. терминът „малтретиране” за пръв път се появява във Франция, но през 2007 със  Записа 
от 5 март 2007 събира в общ критерий за административна и юридическа протекция, според който 
концепцията за деца в опасност или изложени на риск може да се разбира като малтретиране. Така 
Обсерваторията на Децентрализирано социално действие – ODAS се отнася към децата в опасност 
както към всички деца в опасност или риск от малтретиране.
Въпреки това се прави разграничение в понятията „непълнолетни в  опасност”, случаи в които 
здравето, сигурността или моралът на децата са в опасност, случаи в, които образователните, 
физически, емоционални, интелектуални или социални условия са сериозно застрашени ( тази ситуация 
съвпада с понятието „изоставяне” на дете в Испания)и „деца изложени на потенциален риск” случаи, 
в които здравето,сигурността, моралът, образованието или препитанието на децата са изложени на 
риск, но  самите деца не са подложени на страдание или злоупотреба( тази концепция съответства за 
концепцията за „непълнолетни, изложени на риск” в Испания).
Румъния няма определение за риска, но Закон 272/2004, рамков закон за защита и правата на децата, 
включва концепция  „в риск”, което означава, че ако децата са изложени на риск специализирани 
публични агенции трябва да предприемат мерки, с цел да ги отделят от тяхната семейна среда. Ако 
съдия установи, че се нарушават правата на детето, той / тя може да постанови и насърчи осиновяване. 
Различни алтернативи за отделяне на деца от техните семейства включват: приемни семейства и 
приемни грижи, насърчаване на спешен или специален надзор (за непълнолетни, които са нарушили 
закона). С цел предотвратяване на ситуации, в които малолетни и непълнолетни са разделени от 
семействата си, има няколко възможности: дневни грижи, резидентни услуги в общността с условия, 
близки до семейните, други услуги за грижа.
Концепцията злоупотреба с дете се идентифицира във всяка страна като „дете, жертва на физическо или 
сексуално насилие, жестоки действия, както и сериозно пренебрегване с физически или психологически 
последици”.
Всички страни съвпадат относно тълкуването на следните понятия:.
Семейна грижа, резидентна грижа и дневен център. 
Важно е да се посочи, че Румъния разполага с мрежа от центрове, регламентираща изискванията за 
центрове за задържане на непълнолетни -  местоположение и предлагане на услуги (напр. храна, 
облекло, достъп до образование, здравни услуги, социални услуги за интеграция, регулиране и участие 
с децата и техните семейства).

В Италия, за деца разглеждани като деца в риск, се изисква намеса на властите, като трябва да се спазят 
следните условия: откриване на признаци за злоупотреба с дете в контекста на ежедневието му; оценка, 
представяне на хипотеза и прогнози на риска от продължаващо насилие; проверка за съществуването 
на злоупотреба, в това число доказателства за злоупотреби в средата, в която функционира детето 
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– образователна, социална, здравна като се изследват емоционалните връзки с възрастни, които са 
важни за детето.

2. Законодателство на Европейско ниво

На европейско ниво има две категории: Европейският съюз и Съветът на Европа.

2.1 ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

Осигурява правна основа и определя ключовите области на политиката.

< Договорът от Лисабон (декември 2009 г.) доведе до значителни промени, чрез премахването 
на стълбовете за  “финасиране от общността” на цялата област на политиката. Той също 
така включва защита на правата на детето заедно с общите цели на Европейския съюз , чрез 
членове 3.3 и 3.5. Освен това член 79.2d (TFEU) ще обхваща борбата срещу трафика на хора, 
особено жени и деца и член 83 (TFEU) ще гарантира минимални правила и стандарти относно 
определянето на престъпленията и на санкциите.

< Хартата за фундаменталните права, приети от Европейския съвет, Европейския парламент 
и Европейската комисия през 2000 г. получава една препратка към Договора от Лисабон и 
става правно обвързваща за всички държави-членки, с изключение на Чешката република, 
Полша и Обединеното кралство, които имат избор дали да се възползват от прилагането на 
този инструмент. Хартата регулира институциите на ЕС, които трябва да отговарят за правата и 
трябва да спазват принципите, залегнали в нея. Това се отнася и за държавите-членки, но само 
когато те прилагат законодателството на ЕС. Хартата включва изложение на основните права 
на деца, освен общите разпоредби, които могат да бъдат приложени към децата. Член 24 се 
отнася до UNCRC и нейните принципи на правото за участие и на най-добрите интереси на 
детето. Тя призовава за включването на интересите на децата във всички области на политиките 
отнасящи се за деца и по този начин поставя основа за дете неподатливост.

< Насилие и трафик
 Рамково решение 2004/68/ПВР на Съвета от 22 декември 2003 г.

 Борба срещу сексуалната експлоатация на деца и детската порнография
Чл. 5.2 (б) ➔ Определя наказания и наказуеми нарушения, както и изброява поредица от 
утежняващи вината обстоятелства, къде наказание трябва да води до лишаване от свобода.

 Рамково решение 2002/629/ПВР на Съвета от 19 юли 2002 
 Борба срещу трафика на хора, въвеждането на европейски разпоредби за нивото на рамка 

за съвместни действия на национално и регионално ниво.
Чл. 7.2 и 7.3 ➔ Цели за защита и адекватна помощ на
държавите-членки на жертвите, особено уязвимите деца.

 Препоръка на Комисията от 15 Sept 2000 г. за ратифициране от Международната 
организация на труда (МОТ) № 182 от 17 юни 1999 г.

< Детски труд
Чл. 1-9 ➔ Тези членове и препоръките изискват, незабавни        действия за забрана и премахване 
на най-тежките форми на детския труд.

< Предоставяне на убежище – минимални стандарти
 Настоящата директива определя минимални стандарти за условията на приемане за кандидати 

за убежище. Целта е да се гарантира, че кандидатите имат достоен стандарт на живот и че 
сходни условия на живот са осигурени за тях във всички държави-членки. В същото време, 
директивата също така ограничава вторичните движения на кандидатите за убежище.

 В допълнение към основните гаранции, постановява, че:
 Молба за убежище, не може да бъде отказана единствено на основание, че не е направено 

възможно най-скоро. Освен това, държавите-членки трябва да гарантират, че заявленията 
се разглеждат индивидуално, обективно и безпристрастно.

 Кандидатите трябва да имат право да останат в страната, а приложението им е висящо.



12

Държавите-членки трябва да гарантират, че: 
• решения относно молба за убежище се съобщават в писмен вид;
• ако заявлението е отхвърлено, причините за това са посочени и информация за начините за 

обжалване на отрицателно решение е дадена в писмена форма.

 Директива 2003/9/ЕС от 27 януари 2003 г.
 Приемане на търсещи убежище

Чл.17.1 ➔ Гаранции за непридружаваните непълнолетни
Държавите-членки да вземат предвид специфичното положение на уязвимите лица, които 
са обект на различни форми на насилие и прилагане на разпоредбите относно материалните 
условия и здравни грижи.
Чл. 18 ➔ Правила за непълнолетни
Най-добрият интерес и помощ за възстановяване.
Чл. 19 ➔ Правила за непридружени непълнолетни
Представителство, интервюта и адекватни знания.

 Директива 2005/85/EС 1 Декември 2005
Предоставяне и отнемане на статут на бежанец / процедури в държавите-членки - същите 
членове, както по-горе

 Директива 2004/83/EК от 29 April 2004
 Издаване или отнемане на статут на бежанец

Чл. 9.2 (f) ➔  Актове за преследване – специфики при жени
или специфики при деца.
Чл. 20.2 и 20.5 ➔ Общи правила, по отношение на          бежанците и лицата с право на субсидиарна 
закрила и най-добрите интереси на детето
Чл. 30 ➔ Непридружените малолетни - защита, нуждите и въпросите на настаняването. Има 
допълнителни гаранции, които да се прилагат в случай на непридружен непълнолетен:

- Лицето се представлява и трябва да се помогне на непълнолетния с неговото/нейното 
кандидатстване;

- Представителят има възможност да обясни целта на интервюто за непълнолетния;
- Интервюто се провежда от компетентно лице, което трябва да се погрижат за специфичните 

нужди на непълнолетните. 

< Имиграция
 Директива 2008/115/EК на Европейския Парламент и  Директива за връщане

 Настоящата директива установява общи стандарти и процедури за държавите-членки, 
с което незаконно пребиваващи граждани на трети страни могат да бъдат отстранени 
от техните територии. Тя определя разпоредби за прекратяване на незаконен престой, 
задържане на граждани на трети страни с цел премахване тях и процедурни гаранции.

Чл 5 ➔ Неотблъскване, най-добрия интерес на детето, семеен живот и здравословно 
състояние.
Чл. 10 ➔ Връщане или отстраняване на непридружени малолетни. Държавите-членки 
гарантират, че непълнолетния ще бъде върнат на член на семейството и че неговите / нейните 
най-добри интереси ще бъдат взети под внимание
Чл.17 ➔ Задържане на малолетни и семейството - специфични обстоятелства и съображения,

 Директива 2008/86/EК от 22 септември 2002
 Събиране на семейството - права

Чл. 4 (5) ➔ Членове на семейството: По-добра интеграция и предотвратяване на принудителните 
бракове
Чл. 5 (5) ➔ Подаване и разглеждане на заявлението: Държавите-членки трябва винаги да 
вземат предвид най-добрия интерес на децата.

< Медии и аудиовизуализация
 Директива 2010/13/ на Европейския Парламент и съвета от март 2010

 Предоставяне на аудиовизуални медийни услуги. Координация, подзаконовите и 
административните действия на държавите-членки

Чл. 12 → Разпоредби, приложими само при поискване зя аудиовизуални медийни услуги 
- държавите-членки да прилагат мерки, които гарантират, че няма да се видят и чуят 
непълнолетните лица при търсене на медийно съдържание, което може да увреди тяхното 
физическо, морално или психическо развитие.
Чл. 27 ➔ Защита на малолетните и непълнолетните при телевизионно излъчване
27.1 - държавите-членки да гарантират, че телевизионните програми под тяхна юрисдикция 
не влошават физическото, моралното или психическо развитие на децата, особено свързани с 
порнография или неоправдано насилие.
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27.2 - Избиране време на излъчване или прилагане на превантивни технически мерки в областта 
на предаване.
27.3 - Когато предаванията са кодирани, Държавите-членки гарантират, че те се предшестват от 
звуково предупреждение или наличието на визуален знак през цялото времетраене.

< Правата на детето
 2006 Съобщение “Към стратегия на ЕС за правата на детето”

 Програмата е публикувана на 15.02.2011 ➔ Съобщение на Комисията до Европейския 
парламент, Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите 
“Програма на ЕС за правата на детето”.

 2008 г. Доклад на Европейския парламент “ЕС следва да си постави за цел да се гарантира, 
че няма бездомни деца или деца на улицата в ЕС”.

2.2. СЪВЕТА НА ЕВРОПА

Правна основа

< Конвенция за защита на човешките права и фундаменталните свободи

< Европйска Социална харта 
 Чл. 17.1 - инкорпориране на принципите на Конвенцията за защита на човешките права; 

Възможност за колективни искове
 Чл. 7.10 -  защита на децата от трафик.

< Европейската конвенция за предотвратяване на изтезанията и нечовешкото или унизително 
отнасяне или наказание

< Стандарти за защита на непълнолетните лишени от свобода

< Конвенцията на Съвета на Европа за защита на децата срещу сексуална експлоатация и 
сексуална злоупотреба

< Мерки за служителите, работещи с деца; основа за програмите за подпомагане

< Конвенцията на Съвета на Европа срещу трафика на хора

< “Да изградим Европа за и с децата”

Теми: телесно наказание, сексуално насилие, трафик на хора

< Прилагане: в училище, в семейството, в медиите и кибер пространството, в резидентните 
институции, в затвора и в общността.

< “Европейски добри практики по отношение на успешни инициативи, проведени от общините в 
Европа и насочени към социална реинтеграция на децата на улицата“

< Препоръка 253 (2008) CLRA за социална реинтеграция на децата, живеещи и / работят по 
улиците.

3. Национален контекст: сравнителна перспектива

3.1. Основни въпроси

< Кои са основните прилики и основните разлики за конституционните рамки?

< Кои са основните прилики и основните разлики на вътрешните правови рамки? Какво ще кажете 
за законодателна централизация или децентрализация?

< Кои са основните прилики и основните разлики в системите за закрила на детето?



14

3.2. Основни резултати

3.2.1 Конституционна рамка

Конституциите включват основните принципи, които регулират политиките на страните, сред тях, 
социалните политики, които интегрират всички уговорки, свързани със защитата на децата.
Италианската конституция не споменава изрично за защита на децата, но признава принципите за 
запазване на ценностите, достойнството и човешките им права, както и необходимостта те да бъдат 
защитени. Конституцията въвежда изискване да бъдат въведени мерки за контрол върху насилието 
срещу малолетни и непълнолетни и тяхното предпазване

В допълнение към това, българската Конституцията е основен законодателен документ, постановяващ  
защита на семействата и децата от държавата и обществото. Освен това, правителството е отговорно 
за защита правата на децата, като във всеки един етап от техния  обществен живот при нужда 
приема адекватни мерки (в семейна среда, настаняване в услуги в общността или специализирани 
институции).

В Румъния, Конституцията включва понятието „уважение към деца”. В Испанската конституция от 
1978 г., сред основните ръководни принципи на социалната и икономическата политика (член 39), е 
задължението на националните власти, да гарантират социална, икономическа и правна защита на 
семействата.
Конституциите също са и инструмент, с помощта на който компетенциите са разпределени (в страни 
с децентрализирано законодателни и/или административни системи). Децентрализация може 
да се намери в Италия, където тя е приета през 2000 година с рамков закон. Този закон признава  
изключителната компетентност на регионите да изготвят и развиват  социални политики. В Испания, 
компетенциите по този въпрос са разпределени между правителството и автономните региони (по-
специално член 148.1 от Договора за ЕО 78 идентифицира областите, върху които автономни райони 
ще имат компетенции, както е посочено в раздел 20, хуманното отношение към услуги. член 149.1 
списъци въпроси, върху които правителството има изключителната компетентност, като по този начин 
се запазва компетентността на регулиране в областта на защитата на непълнолетните лица, основните 
изисквания за защита на равенството на испанските граждани, когато упражняването на правата им 
и в съответствие с конституционните им задължения, имиграцията и чуждо право, наказателно и 
процесуално право, гражданското право, без да се засяга запазването, изменението и изпълнение на 
граждански, местни или специални права, където е приложимо, от автономните региони).

3.2.2 Вътрешен рамков закон: законодателна централизация и децентрализация

Законодателната децентрализация е само в Испания и Италия тъй като  законодателството по отношение 
на вниманието към децата включва държавните и регионалните разпоредби. Законови и подзаконови 
нормативни актове включват основните принципи и съдържание, по отношение на вниманието към 
децата, приложими във всяка част на страната, като се има предвид, че регионалните разпоредби 
прилагат посочените принципи и съдържание, но може да включва особености от региона. В случая 
на Испания, децентрализацията има за  основна отправна точка  Конституцията, както и съответните 
устави на автономните области. В конкретния случай на област Валенсия, устава е приет от Закона 
за устройството на държавата 5/1982 г., от 1 юли, и изменен от Закона за устройството на държавата 
1/2006, от 10 април. 

Конституциите на България, Румъния и Франция, се отнасят само към националното законодателство 
и няма законодателна децентрализация, въпреки че има стратегии и планове за действие, които се 
прилагат на регионално ниво.

3.2.3. Различните системи за закрила на детето

Франция има две гражданска/правна система за закрила на детето. Децата са под юрисдикцията на 
гражданската администрация. Имат административна защита и алтернативна  на правната система 
(правна защита).
Защитата се извършва от административните отдели. Държавата осигурява правна защита, чрез 
съдебните власти. Въпреки това, има разлика между административни и правни системи по следния 
начин:

Административните процедури трябва да бъде следвана с цел да се защитят децата:
< Протоколи за интервенции -  подготвят се от местните единици, които първоначално се 

запознават с делото. В тежки ситуации съдебните власти се уведомяват своевремнно.



ПОГЛЕД КЪМ 
ЗАКОНОДАТЕЛСТВОТО

ПОГЛЕД КЪМ
 

ЯВЛЕНИЕТО
ВЪНШ

НИЯТ ВИД
НА КАЧЕСТВОТО

ПОГЛЕД В 
БЪДЕЩ

ЕТО
М

ОНИТОРИНГ НА 
КАЧЕСТВОТО

ПРЕДСТАВЯНЕ НА 
ПУБЛИКАЦИЯТА

ВЪВЕДЕНИЕ

15

< Мерки: мерките са предложени от Департамента за повишаване благосъстоянието на децата, 
съвместно със социалните служби и се изпълняват от председателя на Генералния съвет. 
Родителите, настойниците и попечителите са уведомени и съгласуват споразумение за 
необходимите мерки по закрила на детето. 

< Ресурси: Дневни центрове за грижи, семейни или жилищни услуги, услуги за непълнолетни лица 
със специфични затруднения (семейство, център, социални или социално-медицински услуги) 
и помощ в извънредни ситуации (максимум 72 часа и ако е взето решение, че за непълнолетния 
не е подходящо да се върне в дома си  той/тя се настанява в специален център в общността, 
докато в дома му бъдат създадени условия за връщане. Ако няма съгласие от родителите или 
настойниците, юридически орган ще трябва да се намеси и изпълнение на подходящи мерки.

Правна процедура (съдебна)
< Правните органи се намесват в случай, че здравето, сигурността или морала на детето са в 

риск, или ако образованието на детето е застрашено.
< Намеса на страните: младежки съдия и прокурор. Съдията може да поиска прилагането на 

образователни програми за помощ, а прокурорът може да извършва процедури по социалната 
закрила.

< Мерки (на едно образователно ниво): Съдията може да представи на семейството на 
непълнолетния и на прокурора услугите, в които участват, и да реши, че непълнолетният трябва 
да остане у дома с няколко мерки за подкрепа на семейството. Въпреки това, ако положението е 
много сериозно, съдията може да вземе решение за настаняване на непълнолетния в приемно 
семейство. Съдията, освен това, определя продължителността на въпросната мярка (в случай 
на приемната грижа, тя не може да надвишава две години. Този период може да бъде удължен, 
ако ситуацията е сериозна).

В България, отговорността на системата за закрила на детето е възложена на гражданско - публичната 
администрация. Липсва законодателна децентрализация, но в областта на интервенцията, 
правомощията са разпределени. Министерството на труда и социалната политика е отговорно за 
развитието и координация на социалните политики, но тяхното прилагане изисква сътрудничество 
между регионалните власти, органите на местната власт и организациите с нестопанска цел. 
Сътрудничеството е организирано чрез консултативни съвети. 
Румъния също има двойна гражданско/правна система за закрила на детето. Децата са под юрисдикцията 
на гражданската администрация и съдебните власти в много сериозни случаи.
Гореспоменатите власти се намесват, когато специализирани публични агенции изискват приемане 
на решение във връзка с риск от злоупотреба, невъзможност на родителите да упражняват своите 
задължения за отглеждане на деца, поради тяхното положение, или непълнолетни, които нарушават 
закона. Освен това в Румъния също няма законодателно децентрализирани правомощия, но го 
прави,когато става въпрос за намеса на местно ниво (в окръзи). Генералната дирекция за социално 
подпомагане и за закрила на детето (GDSACP) и на държавната служба “Социално подпомагане” (PSSA) 
се координират от местния съвет. Задълженията са уредени от румънското Министерство на труда.
В Италия отговорността за системата за закрила на детето се пада на гражданската администрация 
и юридическите власти (двойна система). Италия има  децентрализирана законодателна система, 
при която регионите имат изключителна компетентност да изготвят и развиват социални политики. 
Вследствие на това регионалното правителство на Ломбардия, създадена през 2004 г. Изготви насоки за 
реорганизацията и ориентация към защитата на децата жертви на насилие. С помощта на това решение, 
Ломбардия прие документ „Насоки за защита на децата жертви на насилие”, в който се посочва:

- Необходимостта от глобална интервенция по отношение на превенцията и грижите на 
непълнолетните и техните семейства.

- Потвърждението на няколко институции и организации, които могат да се ангажират по 
въпроси, свързани с непълнолетни жертви на насилие.

- Необходимостта от включване на здравето, социалното благосъстояние и образователните 
услуги в тази област.

Документът също така предвижда: 
- Цели и контекст на намесата;
- Общи принципи на методическата организация;
- Обучение на публичните и частните оператори  на услуги;
- Основни правни понятия, приложими към насилие и злоупотреба;
- Създаването и засилено сътрудничество между различните отдели (социални, здравни, 

социални, социалните грижи и образованието, в сътрудничество със съдебните власти), които 
са в готовност за намеса на няколко етапа на интервенцията. В документа освен това се свързват 
услугите, включени във всеки етап.
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Освен това, експертите в тази област са необходими защото:
- Имат капацитет за бърза намеса с цел защита на непълнолетните и подпомагането на 

семействата да управляват кризисни ситуации.
- Имат капацитет да извършват действия, за да възстанови функционалните връзки в рамките на 

семейството.
- Осигуряват ефективна намеса, за да се даде възможност за сътрудничество между всички 

професионалисти, работещи в други области.Предприемат бързи и адекватни мерки за защита, 
като се имат предвид особеностите на всеки конкретен случай и са предназначени да намалят 
възможността за влошаване на травмата за жертвите и да се гарантира тяхната защита.

3.3. Примери и прозрения

Български партньори остро критикуват тяхната система за закрила на детето:

1. ИЗОСТАВЯНЕТО НА ДЕЦА И ЗЛОУПОТРЕБИ
− Има недостатъци в предотвратяването на злоупотребата с деца, поради затруднения 

в действащите механизъм за откриване и информация за деца, които са жертва на 
злоупотреба. 

− Освен това, има недостатъци в правната система и процедури, когато се определя най-добрия 
интерес на детето. Недостатъчно са услугите в общността, които  подкрепят детето и му помагат 
да се възстанови. 

− Няма ясни роли на работещите в образователните и здравните  услуги при откриване и 
регистриране на случаи на злоупотреба с деца. Въпреки действащия Закон за закрила на детето 
политиките не се прилагат достатъчно категорично, за да се гарантира сигурността на децата. 
Оттук и голямо нарастване на насилието между деца в училищата. Действията са насочени към 
ограничаване и репресии, а не толкова към грижи и подкрепа.

− Процедурата на изслушване на малолетни и непълнолетни, които са жертви на насилие или 
свидетели на престъпления, не следва същите стандарти, както в други страни. Децата са 
многократно интервюирани по време на този вид процедура (прекалено често и  прекалено 
много) от хора, които не са специализирани за работа в тази област.

− Налице са трудности, когато се прави опит да се разбере и изясни реалната ситуация в случай 
на злоупотреба с деца – вид, брой и честота на злаупотребите с детето..

− Липсват точни данни по отношение на трафика на деца и експлоатация. Основната причина за 
трафика и експлоатацията на деца е бедността на техните семейства и културни практики на 
някои малцинствени общности. Резидентните услуги, които насърчават социалната интеграция 
на тези деца, не са достатъчни, още повече, че  децата се настаняват за максимум 6 месеца и 
в изключителни случаи, за срок от една година. В дългосрочен план те се връщат към тяхната 
общност, където няма възможности за тях да се интегрират.

2. ДЕЦА И МЛАДЕЖКО ПРАВОСЪДИЕ
− Има недостататъци в системата за младежко правосъдие (еквивалетн на реинтеграция на 

малолетни и непълнолетни)

3. ДЕЦА НА УЛИЦАТА
− Този проблем засяга най-вече столицата София и 2 или 3 други големи градове в България. 

Повечето от тези деца не ходят на училище и по този начин продължават да бъдат в най-висок 
риск от злоупотреба, трафик, сексуална и други форми на експлоатация.
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ПОГЛЕД КЪМ ЯВЛЕНИЕТО
РАЗДЕЛ 4

Въведение

От интервюта с експерти и частни свидетели, предприехме по-задълбочен поглед върху основните 
аспекти на феномена на насилието срещу малолетни, характеристиките на организацията и услугите 
и уменията на техните специалисти.Също така разгледахме темата за превенция и класифицирахме 
силните и слабите страни на различните териториални системи.На интервюираните лица са дадени 
указания относно добрите практики и иновативни политики.
Също очертахме съществуващите териториални служби и задълбочено изследвахме компетенциите и 
(юридическото управление).

Основни теми

1: Феноменът и нововъзникващите аспекти.
От съществено значение е да се съсредоточим върху основните аспекти на насилието, от контекста, в 
който то се развива и характеристиките на неговата динамика и еволюция, за да се създадат подходящи 
и ефективни практики за намеса и борба с него. В тази специфична област, структурни проблеми 
продължават да съществуват в събиране на актуализирани данни, което е полезно за разбиране 
на явлението, което все още остава скрито в много отношения. По-добрата информация и културна 
ангажираност на част от света на научните изследвания и на услуги за събиране и обмен на информация 
са от решаващо значение за създаването на навременни и ефективни практики както в областта на 
третирането,така и в областта на превенцията. Действията за повишаване на чувствителността и на 
културното разпространение на явлението са ключова операция, която е от решаващо значение за тази 
област на политиката. Следната част представя някои факти, които са се появили от сравнението на 
изследвания, проведени за всяка страна.

2: Услуги за малолетни и непълнолетни жертви на насилие.
Разнообразието на организационни системи и разделението на властите характеризират различни 
европейски контексти, често показват степен на хетерогенност дори в рамките на същия контекст. В 
светлината на това разнообразие, на транс-национално сравнение,става възможно да се идентифицират, 
в сравнителен аспект, общите тенденции за сближаване и основните конкретни различия, така че да 
се осигури обща основа за разследване. Оценка на основни области на системата на сила и слабост, 
ни дава възможност конкретно да насочим мисълта относно начините за подобряване на качеството в 
рамките на системата.

3: Предложения за политически действия
Участието на всички играчи от една област на политиката в определяне на приоритети в интервенцията 
и в конфигурацията на нови практики, е незаменим елемент от новия сезон на социалните политики. 
В рамките на тази нова хипотеза, ние приветстваме участието на всички предмети, които могат да 
се намесват в областта на тези политики, на различни нива и в различни капацитети, при вземането 
на решения, насочени към дефиниране на политики за предотвратяване и борба с насилието срещу 
малолетни и непълнолетни.
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Транс-националните отразяват основните недостатъци на системата, но също така и информират за 
добри практики, които се очертават от териториалните анализи, те представляват важен информационен 
принос за сравнение на различни подходи и опит на различни нива в рамките на изследваните 
контексти. Те също така предоставят възможност за изолиране на някои измерения, които изглежда 
заслужават приоритетно внимание на тези, които работят ежедневно в тази област. Отражението върху 
тези детектори също така служи като стимул за наблюдение на нови явления и характеристики на някои 
ситуации. Поради тази причина, националните изследвания ни позволиха да съберем точни указания 
относно политиката, в резултат от действителния опит на интервюираните “играчи”.

 

1: Феноменът и нововъзникващите аспекти.

1.1. Въпроси

<	 Какъв е смисълът на оглед на частните свидетели по отношение на правната рамка, относно 
малолетните и непълнолетните жертви на насилие, както и на услуги за третиране и защита на 
тази целева група?

<	 Според интервюираните оператори и експерти,какви са новите аспекти на феномена на насилието 
срещу малолетни и непълнолетни?

<	 Какви аспекти на явлението изискват по-спешни действия?
 Според интервюираните частни свидетели, кои аспекти са по-трудно предотвратими? Какви 

средства могат да бъдат използвани за тази цел?

1.2. Резултати

Общи фокусни точки са представени от домашно насилие и по-специално, вид на насилие, изразено в 
конфликта между родителите, с неговото въздействие върху малолетните и непълнолетните в условията 
на асистирано насилие, небрежност и физическо насилие. Друг аспект, който тревожи анкетираните 
лица, в различна степен, е мулти-формата на феномен на “насилие между връстници”, което изглежда 
се изразява в остри прояви както в рамките на училищната среда, така и по време на неофициалната 
социализация, белязана от увеличаване на епизодите на сексуално насилие.
Промените в социално-културната среда на нашите общества, поради повишена имиграция, също 
допринася за развиващите се епизоди на насилие, свързани с прояви на ксенофобия и расизъм. 
Конвенционалното мислене се проявява в тази форма на насилие чрез отношението на отказ, стигмата и 
психологическия натиск, който засяга и непълнолетни лица в тяхното взаимодействие с околната среда. 
Непълнолетните, принадлежащи към етнически и езикови малцинства (по-специално, роми и синти) са 
често жертви на този вид насилие. В резултат на тези демографски промени съставът на потребителите 
на услуги, естествено е променен и са направени някои профили на новите потребности в категории, 
които представят свързаните с него уязвимости: напр.на непридружени малолетни и непълнолетни 
лица, непълнолетни чужденци, които живеят и / или работят на улицата, и които са силно изложени на 
риск от насилие, понякога свързан с алкохол и пристрастяването към наркотици.
Ние сме обединени от едно общо чувство, когато изразяваме необходимостта от внимателен анализ 
на социално-икономически характеристики на контекста, в който насилието се случва или може да се 
осъществи ефективно, като се вземат строги и последователни политики за превенция, трябва да се 
основават на внимателен преглед на материала и релационните ресурси, които съществуват в рамките 
на средата, в която живеят непълнолетните. Това трябва да се направи с цел да се идентифицират 
най-добрите практики, които може да поддържа средата, в осигуряване на подходящ отговор на 
положението на малките.
Нова тема е насилието, свързано с излагането на малолетни и непълнолетни и използването на 
медиите. Все по-голямо внимание е посветено на изследване на връзката между медиите и насилието, 
виртуалните съобщения и действителното създаване на поведение, което изглежда като нови форми 
на насилие.
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1.3. Примери и изследвания
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- увеличаващ се  
конфликт в двойката 
и следователно 
конфликт по време на 
раздяла, което води до 
експлоатация на децата, 
подпомага насилието 
и е психически тормоз 
над малолетни и 
непълнолетни.

- Имигрантски 
семейства, които трябва 
да се справят с различни 
трудности
(стрес и проблеми 
на събиране на 
семейството).
Сексуалното насилие e 
социалената пресечна 
точка, а други форми 
на злоупотреба са 
по-разпространени в 
рамките на семействата 
с нисък социален статус.

-В някои територии се 
наблюдава увеличение 
на сексуалното насилие 
от страна на малолетни 
и непълнолетни към 
други непълнолетни
(насилие между 
връстници).

- Някои програми за 
приемане / приемна 
грижа
са трудни за изпълнение, 
защото  предишните 
претърпени ситуации 
на злоупотреба, 
са  от осиновени 
непълнолетни.
 
- Увеличаването 
в откриването и 
докладването за 
злоупотреба се 
разглежда като 
положителна индикация, 
че този феномен се 
появява.

- Увеличение в 
епизоди на тормоз 
и насилие между 
връстници сред 
непълнолетни

- Увеличение на 
малтретиране 
на малолетни на 
крехката възраст

- Увеличение 
на злоупотреби 
в рамките на 
семействата и 
институциите

- Увеличаване на 
насилието между 
връстници

- Домашното 
насилие и 
психологическо 
насилие са най-често 
наблюдаваните 
форми на насилие

- Нарастване на 
случаите на насилие 
в общността
и / или 
институционално / 
социално насилие 
на две  явления 
като расизъм, 
ксенофобия, а също 
и за лоша работа на 
социалните услуги

- Конкретни цели 
за разрешаване: 
непридружени 
непълнолетни,
детския труд

- насилие 
(физическо, 
включително 
сексуално и 
психологическо 
насилие) над 
непълнолетни 
лица, свързано с 
ниско социално 
/ икономическо 
състояние на 
родителите, риск 
от изоставяне, 
домашно насилие,
отпадане от 
училище, участие 
на децата в 
престъпна дейност, 
злоупотреба с 
наркотици, и 
по-специално с 
алкохол, психични 
разстройства, при 
родителите.

- използването 
на насилие като 
образователен 
метод.

- (широка 
толерантност 
на насилствени 
практики).

- на преобладаващия 
елемент на насилие 
се идентифициран в 
небрежност, но също 
така и във всички 
други форми на 
физическо, психическо 
и емоционално 
насилие.

- Увеличение 
проблемите на 
сексуално насилие в 
училищата

- Специфични въпроси, 
свързани с насилието 
над малолетни и 
непълнолетни,
ранна сексуална 
зрялост, отпадане от 
училище, актове на 
вандализъм.

- Липса на мотивация 
за промяна на 
извършителите на 
насилие

- Проблеми с 
ескалацията на 
насилието срещу 
малолетни и липсата 
на разгласяване на 
същия,произтича 
от културни 
характеристики, 
модели за управление 
на семейството, на 
институционалната 
среда,
влошаване на 
социалните и 
икономическите 
условия на 
семействата.

- Трудности при 
признаване на 
небрежност по 
отношение на форми 
на насилие
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2. Услуги за малолетни, жертви на насилие

2.1. Въпроси 

<	 Какви са според  привилегированите интервюирани свидетели, силните страни и  характеристиките 
на услугите за деца, жертви на насилие?

<	 Слабите страни и  характеристиките на услугите за деца. Какви са според   привилегированите  
интервюирани свидетели жертви на насилие?

<	 Какви са основните проблеми, свързани с достъпа до услуги на деца, които са жертви на 
насилие?

2.2. Резултати

Частните интервюирани свидетели, по време на тази фаза на проекта са посочили следните елементи, 
като силни страни на услугите за непълнолетни жертви на насилие:
<	 Наличие на мулти-професионален екип услуги за непълнолетни  жертви на насилие;
<	 Наличие на програми, адаптирани към специфичните индивидуални нужди на непълнолетния;
<	 Силно богат опит и мотивация на участващите оператори;
<	 Наличие на третия сектор, организации и сдружения  със специализирани компетенции, които 

насърчават иновативни практики и са способни да създадат мрежи и гъвкаво специфични модели 
на сътрудничество;

<	 Капацитета на публичните услуги за насърчаване координирането на всички играчи в тази област.

Частните свидетели, посочиха също и слабите точки, в рамките на своята собствена компетенция:
<	 Липсата на специализирани умения в щабовете на местните услуги;
<	 Липса на (икономически, човешки, и структурни) ресурси;
<	 Ограничен капацитет на съгласувани с институциите, служби и участници;
<	 Липса на оценка и проследяване на модели;
<	 Липса на междукултурни умения;
<	 Неправилното използване на институционализация;
<	 Липса на възможности за родителска подкрепа на проекти;
<	 Липса на участие на местната общност;
<	 Липса на знания по отношение на съществуващите практики и различни практики за намеса

2.3. Примери и изследвания

Беше установено, че измерването отнасящо се до събиране на актуални и сравними данни за 
системата от услуги за малолетни жертви на насилие е от съществено значение и като цяло  повишава 
информираността на културно и обществено ниво по темата за насилието над деца. Пример за 
разпоредба, по която да се ръководи това специфично измерение е представен от „Постоянна 
обсерватория за семейството и детето” към Comunitat Valenciana (Испания). Този център се занимава 
с изследвания, консултации и подкрепа при решаване на проблеми, свързани с децата и семейството. 
Неговата основна цел е да обедини всички социални участници, работещи в тази област (публични 
играчи, нестопански организации, частни социални асоциации и др.) с цел насърчаване на семейната 
култура. Центърът е отговорен, по-специално за:
<	 анализ на нуждите и социалните потребности на неговата територия;
<	 създаване на политики и мерки за подобряване на нивото на превенция, грижи и защита;
<	 предлагане на стратегически насоки и протоколи за прилагане на политиките за семействата и 

непълнолетните;
<	 Провеждане на проучвания, изследвания, и производство на технически материали и публикации 

по тази тема;
<	 Предоставяне на информация и съвети на региона в полза на политиките за семейството и 

децата.

Що се отнася методи за предоставяне на услуги за непълнолетни жертви на насилие, картографирането 
на съществуващите услуги показва, че съществуват значителни териториални различия в рамките на 
региона на Ломбардия по отношение на законното право на собственост и управление. Тези различия са 
ясни, дори когато те принадлежат към една и съща ASL и са много близки географски. В действителност, 
в района на Ломбардия, е възможно да се идентифицират най-малко 6 основни организационни методa 
(пет (5), типове и един под-вид), които ефективно са изброени по-долу:
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Тип 1 ➔ извън област хомогенност: хомогенност на общото управление по отношение на социално-
санитарни области на референция и ниво на групи, определени от местните здравни власти.

Тип 2 ➔ област хомогенност: териториална организация, при която всички общини, съставляващи 
област делегирана за управление на услугите за защита на непълнолетните на районния план, която в 
някои случаи, разполага със специализирани екипи изрично създадени и финансирани от общините, и 
пряко предоставя услугите, предмета на разглеждане.

Суб - тип 2.1 ➔ област хомогенност - управляват като консорциум: Районов план, юридическите 
доставчици на услуги за защита на непълнолетните могат да образуват консорциумна компания, 
Фондация консорциум и т.н. Целта е по-добро управление извън района на социалните услуги на 
територията в помощ на асоциираните администрации.

Тип 3 ➔ организация: частично отделена организация. Има територии, в които повечето от общините, 
които съставляват региона, управляват услугите за непълнолетни по асоцииран начин, а именно чрез 
„Пространствен план”. (Задължително без създаване на консорциум), В някои общини, обикновено по-
големите, съществува автономно управление на услуги за защита на малолетни и непълнолетни. По 
този начин, ние имаме разделени териториални структури в рамките на една изследвана област.

Тип 4 ➔ Организация разделена на суб-групи. Това са териториите, в които са предвидени няколко 
ръководства, свързани в рамките на изследваната област. В този случай, конфигурацията описана в 
тип 2 не се повтаря. Вместо това, общините са разделени на две или повече области, със свързани 
ръководства. Всяка под-група е самостоятелно структурирана, но асоциирана с останалите по-групи.

Тип 5 ➔ Автономна организация на единични общини: единични общини, които правят района и 
имат право да предоставят услуги за защита на непълнолетните. Управлението е автономно и това 
трябва да се има предвид, като се изисква повиено внимание по отношение на обхвата и качеството 
на услугите.

3. Предложения за политически действия

3.1. Въпроси

<	 Според интервюираните частни свидетели, кои елементи допринасят за определяне качеството 
на услугата?

<	 Какви са основните размери, в които политиците трябва да инвестират?

3.2.Резултати

Според интервюираните частни свидетели, определянето на стандарти за услугите и на формални 
критерии за тяхното качество, е изключително важно. Те препоръчват осигуряването на подходящи 
ресурси за тази специфична област на политиката. Тези ресурси следва да получат специализирано 
обучение за създаване на компетенции в операторите. Така също общо обучение и информация трябва 
да се адресира към всички институции и участници, включително учители и училищни оператори, 
полиция, педагози, треньори и т.н. Частните свидетели също заявяват, че практиките за сертифициране 
на компетенциите на операторите и педагозите, работещи в тази област трябва да бъде споделена.
Както е посочено по-рано, частните свидетели също така подчертават, че все по-голямо внимание се 
обръща върху малолетните и непълнолетните извършители на насилие.Подобряването и по-нататъшно 
развитие на специфични програми, предназначени за подкрепа на малолетни и непълнолетни с тези 
проблеми, се считат за необходими. Също така, практиката на застъпничество за непълнолетни в 
рамките на съдебната система стават все по-важна.
На последно място, искаме да поговорим по темата за доброволните работници, които се използват 
като подкрепа за териториалните служби, както и за формални и неформални мрежи, особено за 
създаване и насърчаване на превантивни дейности.

3.3. Примери и изследвания

По-долу са дадени няколко примери за политически указания, препоръчани от страна на частните 
интервюирани свидетели:
< създаване на насоки и списък на стандарти и критерии за осигуряване на качеството на услугите 

(IT);
<	 насърчаване на междукултурния подходи по време на часовете за обучение в подкрепа на 
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употребата на недискриминационен език (FR);
<	 насърчаване на достъпността, мултидисциплинарните подходи и индивидуалните планове за 

третране. (ES).

4.Използвани инструменти

4.1. ПЛАН НА ИНТЕРВЮ ЗА ЧАСТНИ СВИДЕТЕЛИ

А) КЛАСИФИКАЦИЯ НА ЯВЛЕНИЕТО НА ТЕРИТОРИАЛНО НИВО

Този раздел на интервюто има за цел да интегрира основна реконструкция на явлението на 
злоупотреба с деца с качествена информация и от гледна точка на лицата, работещи в рамките на 
услугите.

1. Какви са специфичните нови аспекти на явлението в тази територия?
2. Кои аспекти на явлението изисква по-спешни действия?
3. Кои аспекти са по-трудни за предотвратяване и борба?
4.  Дали систематични дейности за наблюдение на явлението съществуват в тази територия?

Б) ОСНОВНА КЛАСИФИКАЦИЯ НА ХАРАКТЕРИСТИКИТЕ НА ПРЕДЛАГАНИТЕ УСЛУГИ

Този раздел на интервюто има за цел да класифицира характеристиките на услугите, предлагани на 
непълнолетните жертви на насилие и да подпомогне от една страна идентифицирането на власти, 
услуги и проекти, които могат да бъдат картирани и от друга да подпомогне определянето на общи 
характеристики по отношение на моделите за координация, методи на комуникации, професионални 
фигури и изискванията за обучение.

1. Съществуват ли публични и частни услуги, които предоставят услуги в полза на непълнолетните 
жертви на насилие на ваша територия? Бихте ли посочили, тези за които сте наясно?

2. Каква е степента на специализация на мрежата от услуги на тази територия?
3. Знаете ли за всички експериментални проекти, посветени на малолетни и непълнолетни 

жертви на насилие, работещи в рамките на тази територия?
4. Според Вас, какви са услугите, предлагани в тази територия, която е достатъчна, за да отговори 

на нуждите на малолетните и на търсенето за интервенция,които се изисква от местния 
контекст? Има ли адекватно териториално покритие?

5. Посочете услуги, които са изброени и работят чрез мрежата? Какви са основните модели на 
приложната координация ?

6. Какви са основните методи за комуникация, използвани в услугите? Дали кампании за 
повишаване на чувствителността към проблема са реализирани наскоро? Към кого са 
насочени кампаниите?

7. Можете ли да посочите кои са основните професионални фигури, участващи в попечителството 
на непълнолетните жертви на насилие в рамките на отделните териториални служби? Кои 
специфични професионални фигури се включват в услугите най-често? Смятате ли, че трябва 
да бъдат включени други професионални фигури? Какви?

8. Според вас, какви са изискванията за обучение на оператори на услуги? Те обикновено 
подготвени ли са за случаите,с които трябва да се справят? Смятате ли, че професионални 
фигури, които вече присъстват изискват допълнително специализирано обучение? На какви 
теми, по-специално? Смятате ли, че е уместно да се предостви обучение на други оператори 
в рамките на системата (напр. Оператори от училище, полиция и др.)?

В) ОСНОВНИ ХАРАКТЕРИСТИКА НА ИНТЕРВЕНЦИОННИТЕ СТРАТЕГИИ

Въпросите в този раздел имат за цел да реконструират стратегии и формули на интервенция, 
формулите за предоставяне на услуги за намеса, попълването на екипите и техните изисквания за 
обучение, а също и на силните и слабите страни, корелацията между пречките и възможностите 
извън услугите и ограниченията и ресурсите вътре в една услуга.

1. Бихте ли обяснили накратко вида на курсовете, през които непълнолетните жертви на насилие 
са длъжни да минават чрез мрежа от услуги?

2. Ако разгледаме функционирането на системата в специфични термини, ние анализираме 
някои от характеристиките на основните оперативни етапи:
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A. Наблюдение 
(Тази фаза се състои в идентифициране на признаци на неразположение при непълнолетните и 
рисковете за растежа им, свързани с вредното поведение на възрастните, разграничаване на риска от 
претърпените вреди. В същото време, първоначалната идентификация е направена от възможности за 
осигуряване на защита, веднага на разположение в рамките на семейството).

− Какви услуги / власти са замесени в тази фаза?
− Какви са основните професионални фигури, които участват?
− Можете ли да предоставите практически пример за намеса / дейност по време на тази фаза?
− Какви са основните критични въпроси и елементи на слабост по време на тази фаза?
− Какви са силните страни?

Б. ЗАЩИТА 
(Тази фаза на интервенция е насочена към спиране на жестоко/оскърбително поведение: различните 
форми на злоупотреба изискват различни видове защита. В по-сериозните случаи, в които лицата 
отговарящи за закрилата и грижите, не изпълняват своите функции, намесата може да бъде дори 
под формата на съдебен иск в полза на непълнолетния).

− Какви услуги / власти са замесени в тази фаза?
− Какви са основните професионални фигури, които участват?
− Можете ли да предоставите практически пример за намеса / дейност по време на тази фаза?
− Какви са основните критични въпроси и елементи на слабост по време на тази фаза?
− Какви са силните страни?

В.ОЦЕНКА 
(Тази фаза на курса (на третирането) има за цел да направи оценка в средносрочен/ дългосрочен 
план на цялостната рамка от травматични ситуации, по отношение на: индивидуални и 
релационни аспекти, степента, в която участват възрастни носещи отговорността и средствата 
за предоставяне на закрила в рамките на средата от възрастни. Тя също така предвижда 
възможността за започването на терапия.)

− Какви услуги/власти са замесени в тази фаза?
− Какви са основните професионални фигури, които участват?
− Можете ли да предоставите практически пример за намеса / дейност по време на тази фаза?
− Какви са основните критични въпроси и елементи на слабост по време на тази фаза?
− Какви са силните страни?

Д. Третиране. (Ако резултатът от предходната фаза е положителен, третирането е насочено към 
възстановяване на достатъчно добри условия за детето, заедно с неговите родителите или с най-малко 
един от тях, при условие, че те са в състояние да действат по достатъчно отговорен начин към него. 
Ако резултатът е отрицателен, третирането има за цел окончателно да се раздели непълнолетния от 
родителите му, за да се намали травматичното въздействие, доколкото е възможно.

− Какви услуги / власти са замесени в тази фаза?
− Какви са основните професионални фигури, които участват?
− Можете ли да предоставите практически пример за намеса / дейност по време на тази фаза?
− Какви са основните критични въпроси и елементи на слабост по време на тази фаза?
− Какви са силните страни?

E) ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ДОБРИ ПРАКТИКИ И ПРОГНОЗИ

Този раздел на интервюто има за цел да събира информация за предпочитани от свидетели добри 
практики и да се придобият специфични препоръки относно услугите, определени от свидетелите, 
като добри практики. С “добри практики”, ние имаме предвид онези дейности, които ефективно да 
отговарят на нуждите на потребителите и да са в състояние да осигурят постигането на тези цели като 
цяло чрез стратегии/методи, които са ефикасни, устойчиви и/или трансферабилни.

− Ако трябва да дадете определение на понятието “добри практики” на услуга в полза на 
непълнолетните жертви на насилие, кои характеристики бихте избрали?

− Доколкото сте запознати, какви услуги или проекти (в Италия и в Ломбардия), бихте определили 
като добри практики?

− Други частни свидетели са посочили услугата XY, като добра практика. Ако сте запознати с XY, 
съгласни ли сте с това становище? По каква причина?

− По Ваше мнение, иновативни и ефективни елементи на тези услуги / проекти повтаряеми и 
прехвърлими ли са в друг контекст?

− Също така въз основа на тези наблюдения, за кои аспекти според вас трябва да бъдат 
направени инвестиции за подобряване на интервенциите?
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Ж) ПОТРЕБИТЕЛИ

Този раздел на интервюто има за цел да изследва основните характеристики на потребителите на 
услугите за малолетни и непълнолетни жертви на насилие и да се съберат мненията им по отношение 
на курса, следван за задържане. В този раздел на интервюто, е възможно да се оцени изслушаното 
лице, а при възможност да се интервюира и ползвателя на услугата.

− Какви са основните характеристики на потребителите на услуги (възраст, произход, 
икономически екстракция и др.)?

− Според вашата гледна точка, какви са основните трудности по отношение на достъпа до 
услуги, които непълнолетните жертви на насилие, имат? Какви са тези, срещащи се по време 
на ареста, които се вземат? И в края на вземането под стража?

− Имате ли становища по отношение на получените услуги? Имате ли инструменти, с които 
можете да използвате, за да се съберат мненията на потребителите, периодично?

4.2 ОБОБЩЕНИЕ НА ИНТЕРВЮ ЗА ПОТРЕБИТЕЛИ НА УСЛУГИТЕ: ЮНОШИ/
СЕМЕЙСТВА

а)Кратка информация за личните данни (име, адрес, възраст, работно състояние).

б)Възстановяване на фазата на осъществяване на контакт със службите.
- Как първоначално да се влиза в контакт със службите? Бяхте ли наясно за съществуването на 

услугата преди този момент? По своя собствена инициатива ли се свързахте с услугите или не? 
Друг ли реши, че трябва да следва този курс? Кой, в този конкретен случай?

- Самостоятелни ли бяхте по време на началната фаза на контакт или някой ви съпътстват? Кой, 
в този конкретен случай?

- Как бихте определили отношението на лицата, които Ви срещнаха за първи път?
- Каквъв беше смисъла на първата ви среща с услуги за вас?

в) Реконструкция на фазата на вземане под арест.
- Можете ли да обясните накратко за етапите на отношенията ви с услуги след първия си 

контакт? Дали някой ви придружава през тези етапи?
- Бихте ли описали, ако желаете, някои от дейностите, извършвани по време на етапите в ареста? 

В кои местоположения те се провеждат? Кои професионални фигури първо се погрижиха за 
Вас?

- Колко дълго / колко време ви, че отделиха в ареста? Вашите референти в рамките на услугите, 
променят ли се с времето? По каква причина?

г) Основните трудности, с които се е сблъскал
- Поглеждайки назад към вашия опит, можете ли да се направите списък на основните 

трудности,на които сте се натъкнали в хода на отношенията си със службите?

д) Основни ползи, които са получени са получени
- Поглеждайки назад към вашия опит, какви са основните ползи, които сте получили в хода на 

отношенията си със службите?
- Доволни ли сте от тях? По каква причина?

е) Индикации за подобряване на услугите
- От вашия опит, какви елементи считате за крайно необходими за осигуряване на добро 

обслужване?
- Като се имат предвид трудностите,които обсъдихме по-рано, какви подобрения мислите,че 

трябва да се направят по отношение на начините за предлагане на услуги?
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Въведение

Интервюта, проведени по време на фаза WP.4.1, показат наличието на сложна и разнообразна ситуация, 
в която е необходимo oсъществяването на съпоставка с рамките на стандартните изисквания, която 
може да представлява основа за изграждане и сравнение на добри практики, приети от партньорите 
на проекта.

Проведените дейности и проучвания - т.е. на ресурси, доставяните услуги и мрежа от услуги - могат да 
бъдат считани като “приложими” и добавени в рамките на специфичен контекст, като ни позволяват да 
идентифицираме взаимодопълващи инструменти, които са от ключово значение за определянето на 
добри практики:

<	Ефективност: получавате на положителни резултати в сравнение с една или повече цели.
Иновативност: предлагане на нови решения или различни от тези, разработени в дадена територия. 
Иновациите могат да се отнасят за:

 процеси (услуги, съдържание, методи и подходи, инструменти);
 обект на интерес (нови области на интереси, нови социални групи и др.)
 контекста (подобряване на обикновените социални услуги, на мрежи и др.).

<	Трансферни: да споделят характеристиките на прозрачност, устойчивост,дифузия (на хоризонтално 
равнище )и приложимостта на системно ниво (вертикално равнище).

<	Устойчиви: приемат се като обикновени решения, които могат да доведат за подобрение и позитивна 
нагласа на обществото.

Във Фаза 6 (WP 6) на проект “ACKNOW MV” , базирайки се на определени критериите за подбор и 
определяне на най-добрите практики във всяка област, се размени опит, сравниха се практики и се 
подбраха показатели, приложими в цяла Европа.

Основните теми

<	1 - Модел за преосмисляне на качеството:
В едно общество, което все още се стреми да приеме систематични и единни мерки за борба срещу 
насилието на деца, е необходимо да се поиска реализирането на установени модели при търсене на 
добри практики.

<	2 - Изводи от добри практики:
След като моделът за интервенция е определен, необходимо е да се попитаме дали Европейската 
реалност, представена от партньори, участващи в проекта, предполага уеднаквяване и впоследствие, 
където се появяват съществуващите разлики, да се покриват само някои критерии. В случай, че 
партньорите споделят необходимостта от уеднаквяване и приемат възможността да развиват 
дейностите, посочени в модела на интервенцията, разбираме, че в момента липсва тази възможност 
дори и с подкрепата на други агенции.

ВЪНШНИЯТ ВИД НА КАЧЕСТВОТО
РАЗДЕЛ 5
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<	3 - Ресурс на отношенията:
Променяйки парадигмата за търсене на нови методологически подходи като водещ принцип, който 
позволява, от една страна, предоставяне на сдържан подход, който силно влияе на етичната визия за 
обществото,а от друга страна работи съвместно със семействата, става ясно,че дори когато ситуацията 
изисква спешна намеса за предпазването на непълнолетни лица, трябва да се преразгледа ролята на 
терапевта и лечебната терапия.

1. Модел, отразяващ структурата на съдържанието 
 и качеството 

1.1. Въпросите

След публикуването през 1960 на т.нар ‘child battered syndrome’,от Kempe гражданските общества 
виждат драматичната реалност на увековечаваната злоупотреба и насилие срещу деца. Феноменът на 
насилие над деца предизвиква ужас и шок, и дори отричане на онези, които отказват да го “ видят”. “. 
Професионалната помощ на (социалните работници, лекари, психолози и т.н.), на отделите, отговорни за 
грижата за децата, на образователни, социални и здравни заведения и политиците са се насочили към 
организирането на инициативи и действия, и по-специално намирането на решения, които да са в помощ 
от смущаващо “затъване”. Въпреки статистическите изследвания (особени проучвания), които се опитват 
да определят количеството на явлението от далечната 1970 насам, и имайки предвид планирането на 
необходимите ресурси за профилактика и лечение, на практика, резултатите отговорили само по себе си, 
, и в повечето случаи са крайно лоши, отрицателни.

През последните години възникна силна нужда от насоки за определяне на явлението, интервенции 
и интеграция в рамките на съществуващия контектст,за да се развият по-полезни и подходящи услуги. 
Дори в рамките на проекта се установи необходимостта от референтни услуги за интервенция, с цел да 
се идентифицират добри практики в областта на детското насилие и малтретиране.

1.2. Резултатите

1.2.1 - Екологичен модел

С цел да се идентифицират, съберат и класифицират добри практики, решихме да използваме като 
отправна точка най-авторитетните модели, съгласно спецификациите на Първия Световен доклад за 
насилието и здравето (WHO, 2002).
Теоретичната рамка, използвана от W.H.O. черпи своето вдъхновение от “екологичения модел”, разработен 
от Bronfenbrenner (1979), в който се изучава насилието над дете, като се дефинират определени четири 
концентрични области, които допринасят в определянето на етиология и евентуално отстраняване на 
вредите, причинени от злоупотребата с деца. Тези области се състоят от следните фактори:

< Онтогенетичното ниво или индивидуални фактори;
< микро ниво или семейни фактори;
< на околната среда или на социално, икономическо или обществено равнище ;
< макро ниво или институционални и културни фактори.



ПОГЛЕД КЪМ 
ЗАКОНОДАТЕЛСТВОТО

ПОГЛЕД КЪМ
 

ЯВЛЕНИЕТО
ВЪНШ

НИЯТ ВИД
НА КАЧЕСТВОТО

ПОГЛЕД В 
БЪДЕЩ

ЕТО
М

ОНИТОРИНГ НА 
КАЧЕСТВОТО

ПРЕДСТАВЯНЕ НА 
ПУБЛИКАЦИЯТА

ВЪВЕДЕНИЕ

33

Фиг. – Графично представяне на екологичния модел

 

Детайли за всяко ниво:

а) Индивидуални:
Първото ниво на екологичния модел има за цел да идентифицира биологични и лични фактори и история, 
които всеки индивид носи в своето поведение. В допълнение към биологичните и демографските 
фактори, също се считат и други фактори, като импулсивност, ниско ниво на образование, злоупотреба 
с наркотични вещества, както и анамнеза за агресия и насилие. С други думи, нивото на екологичния 
модел се фокусира върху индивидуалните качества на лицето, които увеличават шанса да стане жертва 
или извършител на насилие.

б) Лични връзки:
Второто ниво изследва начина, по който социалните взаимоотношения - например с връстници, интимни 
партньори и семейството - могат да увеличат риска от страдание или склонност към насилие: приятелите, 
интимните партньори и членовете на семейството могат да повлияят на поведението на един човек и 
неговия опит.

в) Общността:
Третото ниво разглежда ситуация в контекста на общността-социалните отношения - като училища, 
работни места и квартали, и се опитва да идентифицира характеристиките, свързани с вероятността да 
стане жертва на системно насилие.

г) Обществото:
В четвъртото, последно ниво, се вземат под внимание широки социални фактори, които показват дали 
насилието е окуражавано или потискано. Това ниво включва онези фактори, които създават благоприятни 
условия, които подкрепят насилието, които намаляват задръжките, както и тези, които създават или 
поддържат разстояние между различните сегменти от обществото - или напрежение между различни 
групи или региони.

Екологичният модел

Благодарение на своите класификации, екологичният модел също се използва за идентифициране на 
ключови точки на намеса, независимо дали те се използват за първична превенция (да се избегне появата 
на агресивно поведение), вторична (да се даде незабавен отговор) или третична превенция (лечение, 
рехабилитация, реинтеграция, намаляване на вредите, произтичащи от виктимизация)

1.2.2 - Философията на намесата

Въз основа на обясненото досега, можем да кажем, че тази система в крайна сметка би могла да се 
използва като “трамплин “ от гледна точка на: социални системни услуги, които не можем да прилагаме 
индивидуално и да идентифицираме признаци на злоупотреба или предоставяне на лечение; развитие 
и постоянно поддържане на мрежа от лични контакти (семейство, близки роднини); необходимост от 
насърчаване на детето към доверие и здравословно развитие на неговата / нейната личност (културни, 
организационни, институционални прояви); фактори, които са пряко свързани с насилие на дете.
Диаграмата по-долу изобразява “философията” на намеса и насоките, които могат да помогнат за 
определяне на “добри практики”.

 MODELLO ECOLOGICO DELL’INTERVENTO
(Belsky, 1993; OMS –Rapporto “Violenza e salute” 2002)

Politi che e organiz zazione de lla  sanità, 
del l’educazione,  

del l’ec onomia e  dei  rapporti  social i,  
i l si stema di  norme e proc edure giudiziarie ; 

le impostazioni  culturali

Le  scuole,  i  posti  di lavoro e  
i l v ic inato, la  famigl ia  estesa, le  strutture

per i l te mpo libero, i se rvizi  di  aiuto

Relazioni  geni tori -fi gli,
tra pari , partners e  

m embri  di  una
stessa fam iglia

Storia biologica e 
personale

ЕКОЛОГИЧЕН МОДЕЛ НА ИНТЕРВЕНЦИЯ
(Belsky, 1993; OMS - Raportul “Violenza e salutul” 2002)

Политики и организация на здравеопазването, 
образованието, икономиката и социалните 
отношения, на системата от правила и законови 
процедури, културни среди. 

Училища, работни 
места, квартала, 
разширените 
семейни структури, 
свободно време, 
услуги, помощ

Отношенията родител-дете, сред колеги, 
партньори и членове на едно и също 
семейство

биологическата 
история и лично
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Фиг. Диаграма на философията на действие

 

Както по-добре е обяснено в примера, даден в следващия раздел (1.3.2), възможно е да се 
идентифицират, на различно ниво на екологичния модел, най-значимите области, които могат да бъдат 
ефективно обработени от службите за борба с насилието над деца, чрез приемане на подход тип”фуния”, 
започвайки от най-широките нива (макро-система и ЕСО-система), стеснявайки се на най-конкретните и 
точни нива (микро-система и индивидуално ниво), като се вземе предвид, че в концентричните кръгове, 
представляващи екологична рамка,най-външни кръгове включват най-вътрешните.

1.3. Примери и прозрения

Нека разгледаме два примера: първият е наръчника на област Ломбардия, а другят е пример, взет от 
реалния живот.

1.3.1. Наръчник за предоставяне на грижи и услуги на непълнолетни, жертви на насилие.

В района на Ломбардия - чрез резолюция на Съвета за Областната администрация - 23.12.1004 - N.7/2010) 
– приет наръчник- “Насоки за предоставяне на грижи и услуги на непълнолетни, които са жертви на 
насилие”, който отговаря директно на принципите на Световния модел. В действителност, те класифицират 
действията на предлаганите услуги:

[...]За целите на организационната методология на системата на интервенции и услуги, 
посветени на превенция на насилието срещу малолетни и непълнолетни, които са жертва на 
насилие и техните семейства, са идентифицирани следните функции:

• хоризонтални функции, споделени от всички услуги, социално-здравословно състояние, 
социално образование, включващи действия за първична профилактика (намаление на риска) 
и на вторична профилактика (откриване и защита,включително отчитане на сигналите на 
насилие и/или юридически действия). С

• Специализирана: действия на третична превенция (оценка и лечение).

[...] Подходящо обобщение на интервенцията е включено в екологичния модел, посочен в доклада 
за насилието и здравето на Световната здравна организация (2002).

[...] Ето защо отново значение имат възможността за систематични и стабилни връзки 
между услугите в областта на здравеопазването и социалните грижи (за възрастни и деца), в 
социалната и образователната област в пряка и постоянна връзка със съдебната власт [...].

Следователно се открива възможност за систематични и стабилни връзки между службите в рамките на 
здравната и социалната област (за възрастни и непълнолетни), на социалната и образователната област 
в пряка и постоянна връзка с органите на съдебната власт [...].
В района на Ломбардия, следователно,е препоръчително тясно сътрудничество между службите, с 
цел изграждане на координирани и ефективни кампании по отношение на четирите различни нива на 
екологичния модел.
 
1.3.2. Историята на Дейвид

Дейвид живее в малко планинско селце. Той е единственото дете на жена, страдаща от години от 
болестта на Крон (автоимунно заболяване, което прогресивно атакува червата) и постоянно отсъстващ 
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работещ баща. Дейвид е добро дете, интегрирано в малката си общност, но не особено добър в училище. 
Периодичното изостряне на заболяването на майка му е причина момчето често да се грижи само за себе 
си, защото роднините му живеят в друг регион. 

Дейвид е само на 9 години, когато е спрян от двама млади мъже с фотоапарати в ръце и с обещания за 
прослушване за частно предаване Подмамват го да позира за няколко снимки и в крайна сметка да има 
сексуален контакт с тях. След няколко срещи двамата изчезват с фотографския материал. 

Дейвид осъзнава, че е измамен и е дълбоко засрамен от това, което двамата мъже са получили от него. 
Той става неспокоен и агресивен в училище, оценките му рязко спадат. Майка му забелязва промяната и 
след настоятелни въпроси, Дейвид споделя какво се е случило. Тя незабавно изпраща жалба и местните 
социални служби започват да се занимават със случая. Също така, детето постъпва за специализирано 
лечение в клиника за малтретирани деца, намираща се само на няколко километра. Състоянието на 
Дейвид обаче не се подобрява. В действителност, потенциалната ефективност на намесата е невъзможна 
поради редица неблагоприятни събития.

На съдебно равнище (macrosystem), след първоначалната “атака” на полицията, всичко изглежда отново 
в мълчание и забрава. Дейвид започва да се пита дали полицията му вярва или не, дали е обяснил 
достатъчно добре, дали е постъпил правилно. Не получава отговори на въпросите си в продължение на 
месеци. Ситуацията се влошава. Съдебното производство наблюдава огромни заглавия в местната преса 
(ЕСО-система), включително и на провинциалните медии, изложени в местния павилион за вестници. 
Разбира се, статиите споменават само “дете”, но в тази малка общност самоличността на жертвата не може 
да остане задълго в тайна. Дейвид се чувства “под светлината на прожекторите” и срамът му расте. 

Неговите съученици (ЕСО-система), които са го видели с възрастните, сега му се подиграват и го обиждат. 
Разбира се, това не се случва в класната стая, а извън училище. Учителите (ЕСО-система) са напълно 
наясно със случващото се, но не знаят какво да направят, защото това е първият подобен случай, с който 
се сблъскват.

Приятелите му вече не искат да дружат с него. Като цяло, възприемането на хората от града (макро-
система) е, че това не може да се случи с тях. Вместо да осъзнаят, че се случва много често, те са склонни 
да заклеймяват Дейвид, защото не е достатъчно “умен” или защото е “пренебрегван” (поради лошо 
здравословно състояние на майка си). Точно тогава болестта на майка му (микро-система) се влошава, 
получава силни психосоматични ефекти, поради което е хоспитализирана за няколко дни. Дейвид се 
чувства несигурен, чувства, че единственото му “сигурно пристанище” се разклаща. Да се обърне за 
помощ от съседите - не е добра идея, предвид случилото се. Чувства се и виновен заради влошеното 
състоянието на майка си. Баща му (микро-система) трябва да продължи да работи, освен това той не 
е в състояние да се справи със ситуацията. Той също чувства срам заради заклеймяването на сина и 
семейството си. Решава да не говори със сина си в краткото време, което прекарват заедно през вечер. 
Дейвид не знае как да тълкува това мълчание, дали баща му му е ядосан? Вярва ли му? Освен това, баща 
му го моли да не казва нищо на роднините им (микро-система), които живеят в друг регион, и от време на 
време се чуват по телефона с надеждата, че тази история няма да достигне до тях. Дейвид се убеждава,че 
трябва да се срамува от случилото се, чувства се все по-изолиран, глупав, виновен.Може ли Дейвид да се 
възползва от индивидуално третиране в тази ситуация? Отговорът, очевидно е не.

2. СъВЕТИ ОТ ДОБРИ ПРАКТИКИ

2.1. Въпросите

Започвайки от екологичния модел, обяснен по-горе,екипната работа е идентифицирала две нива на 
макро-система и ЕСО система, като особено важни области, където мрежата от услуги за непълнолетни, 
жертви на насилие дейности, може да предложи ефективна помощ. Ето защо ръководната схема, 
включваща цели и действия признати от научната общност като компоненти за добро дело, е била 
отхвърлена. Ръководната схема представя обединяваща база за организиране на специфични дейности, 
извършвани от партньорите, а оттам и сравним оперативен избор.

Следва ръководна схема на целите и корелативните дейности, които партньорите са поканени да завършат 
с описание на дейностите,,извършени с необходимите характеристики на ефикасност, ефективност, 
устойчивост, за да се превърнат в добри практики.
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ЦЕЛИ МЕРКИ

МАКРОСИСТЕМА

• Насърчаване на представата, че злоупотребата с деца е количествено значителен 
феномен 

• Брояч на възприемане на самотата и срам ът на жертвите
• Подпомагане на обгрижващи ги лица да разпознават признаците на злоупотреба, 

възможно най-бързо

Изграждане на култура, осигуряване 
на непрекъснато и подробна 
информация за поддържане на високо 
фокус върху този проблем

• Улесняване на откриване на размера на проблема и неговите последици
• Насърчаване на диалога между научните и организационни структури и различните 

заинтересовани страни.
• Организиране на качествено информиране за проблема 
• Проверка ефективността на интервенциите
• Ръководство за политика и разпределение на ресурсите

Събиране на актуална и съпоставими 
данни (от различни източници)

• Имайки предвид, че фокуса на намеса и на детето също е в съдебната система
• Правенето на децата активни участници в правните действия
• Изграждане на добро взаимодействие между психо-социално-образователни и 

правни действия
• Упражняване контрол върху сроковете,процедурите и съдебните искания, направени 

от непълнолетния.

Адекватни съдебени пътеки, в които 
детето е защитено от риск от вторична 
виктимизация

• Изграждане на Общност за обмен на знания
• Насърчаване на обмена на инициативи по темата
• Противодействие на риска от “изгаряне” социани работници

Активното въвеждане на 
координирани усилия и / или 
национални / международни мрежи 
по темата

ЕКО СИСТЕМА

• Разрешаване на поверителен достъп (дори анонимен) 
• Информация за здраве, права, ресурси
• Прилагане на “мрежа” от Услуги
• Реагиране в кризисни ситуации

Първа помощ и дистанционни грижи

• Защита на децата от излагане на възможните рискове
• Ориентация на детето за изграждане на проекта на живота си (училище, работа, 

социализация)
• Подпомагане на деца да изпитат здрави социални и релационни измерение
• Да съдейства за активиране на ресурси “, базирани в общността”
• Насърчаване на действия за намаляване на рисковите фактори и хроничен 

дискомфорт и овластяване на групи в неравностойно положение на родителските 
функции

• Промоция на “добро третиране” на деца

Социализация и образователни 
центрове за деца в риск

• В отговор на специфичните нужди на децата-жертви на травматични преживявания 
в семейството

• извършване на работа, психо-интензивен образователен и компетентните
• си сътрудничат активно в пътеките на психологическо лечение на детето и 

неговото семейство
• Работа с кризисни ситуации, индивидуалните и групова динамика на
• Скъсете продължителността на престоя е необходимо да се определи бъдещата 

съдба

Подходящи съоръжения за прием 
на деца, жертви на малтретиране и 
злоупотреба

• Гарантиране на устойчив избор от приемането на осиновителите семейства 
“трудно” (деца, които са жертви на травматични преживявания, повече от 6 години, 
с физически увреждания)

 • Идентифициране на факторите за успех и риска от пътеките на родителските 
права / приемане

• Намаляване на процента на повреди
• Подкрепа на вестника (за облекчаване на всички задължения, свързани с включването 

на детето)

Подкрепа за приемна грижа / 
осиновители

• Споделяне на база от знания и специфични езици
• Улесняване признаването на ситуации на насилие над деца
• Улесни навременното активиране на “мрежа” на услуги в подкрепа на децата-

жертви
• Насърчаване на първична превенция насочени интервенции

Здравеопазване и социални услуги, 
основно образование "Образование" 
при рискови групи

• Интервенции ,за да се предотврати разпространението на погрешна диагноза
• Определяне на ранната диагностика перспективи / прогностични
• Предложени в кратък период от време програмна намеса
• Насърчаване и прилагане на терапевтични действия
• Насърчаване и подкрепа на възстановителния 
  всекидневен опит
• Избягване и / или се справяне с травматични време на реактивиране
• Извършване на сложни операции и постоянно високо социално и здравно 

образование

Специализирани услуги, подходящи
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• Запазване мотивацията на висока производителност и високо качество на 
услугите

• Проверка на пост-травматични реакции (възбуда, проникване, избягване на данъци), 
които са често срещани при справяне със сложни извънредни ситуации

• Подпомаганев трудни за вземане на решения подкрепя когнитивни / емоционални
• Предотвратяване на изтощение

Подкрепа за социалните работници

2.2 Резултатите

1 "Добри практики", събрани от партньори, бяха идентифицирани и се използват някои критерии, 
които се оказаха полезни при сравняване на получени материали, и може да бъдат използвани извън 
границите на организацията и на страната. А именно:

< описание на всяка интервенция, както и оперативно изпълняване, показва наличието на 
няколко цели и дейности в цялата част, като се вземат предвид променливите по отношение на 
всеки социално-културен и организационен контекст, насочени към дефиниране на напречни 
теми и въпроси, свързани с малтретиране на деца / злоупотреба с тях, и следователно е от 
интерес за всички страни партньори;

< Някои "добри практики", посочени и описани от партньорите, са сложна дейност, която има за 
цел да отговори на повече потребности и / или придружаващи различните появи на тези нужди 
с течение на времето. В този случай предложената дейност е разделена на под-дейности и 
подцели и се вмъква в няколко кутии на схемата;

< дори когато дейностите са типични за дадена област и следователно не могат да бъдат 
прехвърлени в друг контекст,това се включва в схемата и може да се определи и като 
предложение за друг контектст ;

< В същото време бе решено да се запазят всички колони от схемата, дори когато това не е 
възможно да се приложи към докладите на партньорите. В действителност, като се има 
предвид тези "колони",те са стимул и вдъхновение за бъдещи инвестиции, и се очаква да бъдат 
интегрирани с посочване на областите на намеса от страна на научната общност, признати като 
необходими, дори ако в момента няма партньор, който да е разработил своята дейност в тази 
посока.

< Сложността на задачата е създадена от различната конфигурация на партньорските организации, 
някои от които бяха изключително оперативни, докато други бяха с институционален характер, 
със задачата на определяне на "политики" по темата.

< Обобщен документ на всички добри практики по отношение на различните видове ресурси, 
прилагани в дейностите, които се събират от партньорите, е последователно анализиран. По-
специално, ресурсите са:
- основни ресурси: превенция, образование, откриване, защита;
- системни ресурси: събиране на данни, членски организации, научни изследвания, основно 

образование на населението, и особено на социалните работници;
- специални ресурси: диагностика и лечение, специализирано обучение за социалните 

работници, придружавани от непрекъснат контрол на професионалисти, работещи в тази 
област.

Процесът на събиране, анализ и диференциране на добри практики от всички разрешени партньори:

1. Следи функционирането на "екологичния модел", както бе предложено в рационалната и 
изчерпателна база данни за оперативно интервенции.

2. Показване на дейностите, целите и посоката на оперативните икономически инвестиции. 
Това съответства и на възприемането на важността и / или неотложността,по отношение 
на някои нужди спрямо други и може да се превърне в отлична тема за размисъл, с оглед 
рационализиране на оперативните действия;

3. Маркиране неравномерното количествено разпределение на добри практики, тъй като 
изпълнението на схемата за "добра практика" показва дисбаланс между трите вида ресурси 
и дисбаланс по отношение на реализацията на основните дейности (общо 12 дейности) и 
системни дейности (общо 8 дейности) ,а специализираните дейности са със слабо присъствие 
( само 3 дейности).

4. Изграждане на "мрежа от индикатори", способстващи за определянето насоките в насилието и 
малтретирането.
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2.3. Примери и прозрения 

По-долу е обобщена диаграма на добри практики.

КЛЮЧ
Нормален = основни ресурси (предовратяване, образование, откриване, защита)
курсив = Ресурси от системата (данни, организации, научни изследвания, обучение)
Болд = специални ресурси (диагностика и терапия, специализирано обучение, надзор)

ЕКО-СИСТЕМА

ДОБРА ПРАКТИКА 
ИЗБОР НА КРИТЕРИИ ОСНОВНИ РЕСУРСИ СИСТЕМНИ РЕСУРСИ СПЕЦИАЛНИ 

РЕСУРСИ

BUILD КУЛТУРА непрекъсната 
и подробна информация, 
поддържане на високо ниво 
фокуса по проблема

BULGARIA - NADJA CENTER 
Foundation – кампания 
срещу насилието, 
адресирана до студентите, 
използвайки листовки 
/ доставки / плакати и 
пресконференции

BUILD КУЛТУРА 
непрекъсната 
и подробна 
информация, 
поддържане на 
високо ниво фокуса 
по проблема

СЪБИРАНЕ НА обновяема 
и сравними данни (между 
различни дисциплини)

Няма налично съдържание Няма налично съдържание

СЪБИРАНЕ НА 
обновяема и 
сравними данни 
(между различни 
дисциплини)

АДЕКВАТНИ СЪДЕБНИ 
ПЪТЕКИ,В КОИТО 
МАЛОЛЕТНИТЕ И 
НЕПЪЛНОЛЕТНИТЕ СА 
ЗАЩИТЕНИ ОТ ПОВТОРНА 
ВИКТИМИЗАЦИЯ

ITALY - TI AMA-.- Модел 
за съдебен съпровод за 
малолетни и непълнолетни, 
мулти-дисциплинарен 
екип с цел информиране 
на малолетни и тези, които 
се грижат за тях за 2 вида 
на квоти, въз основа на 
възрастова група (4-11 
години и 12-18 години)

BULGARIA, Animus-.- Иновативен модел, 
създаване на мрежа за работа със съдиите, 
журито и прокурорите в окръжния съд на 
София, занимаващи се със случаи, свързани с 
непълнолетни, които са жертви на насилие. Целта 
е да се повиши информираността към проблемите 
и психологическите черти на деца и непълнолетни, 
които са жертви на насилие или свидетели на 
насилие

АДЕКВАТНИ 
СЪДЕБНИ 
ПЪТЕКИ,В КОИТО 
МАЛОЛЕТНИТЕ И 
НЕПЪЛНОЛЕТНИТЕ 
СА ЗАЩИТЕНИ 
ОТ ПОВТОРНА 
ВИКТИМИЗАЦИЯ

АКТИВНО Въведение в 
координирането на усилия 
и / или международни 
/ национални мрежи по 
темата

ROMANIA - PARADA член на Федерацията на 
неправителствените организации за защита на 
детството, тъй като 2000 г., в Румъния, Динамо 
International и румънски мрежа на намаляване на 
вредите.

BULGARIA NADJA CENTER – проекти за въвеждането 
на общи стандарти и критерии, които да помогнат 
жените, които са жертви на домашно насилие в 
България и развитие на мрежи от организации, 
които работят за борба с насилието срещу жени и 
деца.

BULGARIA Association Social activities and 
practices institute – ПЪРВА ФАЗА за превенция, 
диагностика и интервенция, правна защита, 
интердисциплинарната работа и, накрая, 
институционални злоупотреба. Разработване на 
регионални стандарти и решения в областта на 
злоупотребата с деца и да се откаже;

Втора фаза - обучават професионалисти, 
занимаващи се със злоупотребата с деца и да им 
помогне чрез дейности в мрежа, добри практики, 
на контакти с международни експерти; разработи 
по-ефективна помощ за малтретирани деца в 
региона чрез повишаване на осведомеността към 
проблема.

ITALY, CISMAI – насърчава координацията и обмена 
между центрове и услуги, както публични, така и 
частни, които работят за превенцията и лечението 
на малтретираните малолетни и непълнолетни; 
очертава основните насоки за грижа , насърчава 
контакти и обмен с политически и институционални 
органи; конференции, семинари, дебати, 
изследвания, публикации и програми за обучение; 
поддържа контакти и работи с други национални и 
международни асоциации.

SPAIN, GENERALITAT VALENCIANA – Публикуване 
през (2006) на насоки - инструкции за инструменти, 
методологии и процедури - за здравни 
специалисти, образователни институции, 
полицията и социални работници. Целта е да се 
подобри положението на уязвимо дете (целеви - 
непълнолетните и техните семейства).

АКТИВНО Въведение 
в координирането 
на усилия и / или 
международни / 
национални мрежи 
по темата
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ЕКО-СИСТЕМА

КРИТЕРИИ ЗА 
ОЦЕНКА ОСНОВНИ РЕСУРСИ СИСТЕМНИ РЕСУРСИ SPECIALIST RESOURCES

ПЪРВА ПОМОЩ И 
ДИСТАНЦИОННА 
ГРИЖА

ROMANIA, Child Helpline (Telefonul 
Copilului)

BULGARIA, ANIMUS - 24-часова 
гореща линия - подкрепа 
за жертвите на насилие и 
злоупотреби - спешна програма

BULGARIA NADJA CENTER 
Foundation 24 часа национална 
гореща линия за деца 

ОБРАЗОВАТЕЛНИ И 
СОЦИАЛИЗИРАЩИ 
ЦЕНТРОВЕ ЗА 
НЕПЪЛНОЛЕТНИ В 
РИСК

ITALY Galdus - Il Centro 2YOU 
– информация, обучение, 
осъвременяване и консултации за 
учители, родители и ученици от 
средните училища

ROMANIA, PARADA – Помощ за 
децата на улицата, бездомни 
млади хора и семейства

FRANCE, HORS DE LA RUE – 
дейности за непридружени 

непълнолетни Развитие на 
действия (европейски проекти), 
адресирано до малолетни и 
непълнолетни и млади жени с 
административни мерки за защита 
на жените и непълнолетните лица 
и / или в риск

Подходящи 
съоръжения за 
настаняване на 
непълнолетни, 
жертви на 
малтретиране и 
злоупотреба

BULGARIA, DEMETRA ASSOCIATION
Кризисен център за деца (жени и 
техните деца)

Подкрепа за 
поощряване на 
осиновители

Няма налични сведения Няма налични сведения No mapping present

ОСНОВНИ 
СОЦИАЛНИ, 
ЗДРАВНИ, 
ОБРАЗОВАТЕЛНИ 
УСЛУГИ 
ОБРАЗОВАНИЕ ЗА 
РИСКОВИ ГРУПИ

ITALY, ASL BG – програма за 
предотвратяване на жертви на 
педофилия с участието на деца.

ITALY, TIAMA-GALDUS – POLLICINO 
project
Информираност, информация и 
специализация на различните 
участници, ангажирани в борбата 
срещу злоупотреба и малтретиране
Експериментиране на новаторски 
методологични и инструменти за 
обучение за разработване и подкрепа 
на териториалната мрежа (Remote 
treaning)

АДЕКВАТНИ 
СПЕЦИАЛИЗИРАНИ 
УСЛУГИ

ITALIA ASL BG - Multiple Family 
Therapy for Multi-problematic 
families with minors. Activities 
follow the Marlborough protocol

ITALIA TIAMA – The adoption of 
a ‘multimodal approach’ in the 
psychotherapy of abused children 
and their families is an approach 
supported by the entire scientific 
community. 

SPAIN GENERALIDAT VALENCIANA 
- specialized service of attention to 
family and childhood (SEAFI)

Подкрепа за 
социални работници

ITALIA TIAMA – подкрепа за 
социалните работници
Клинични случаи и документална 
наличност
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3.Извод от докладите 

3.1. Въпросите

През последните години броят на децата и семействата, които са поискали намесата на социални услуги 
се увеличава. Множеството от факторите, които могат да обяснят този модел са известни (промяна 
в семейството, икономическите проблеми, които засилват трудната ситуация, интеграционните 
затруднения, повишаване на конфликтите и др.). В същото време се наблюдава повишена чувствителност 
към социална защита на правата на децата, в ситуации на злоупотреба, насилие и сексуална експлоатация 
на малолетни и непълнолетни. Отговорните отделите, са претоварени със задачи, и не винаги се оказват 
готови да отговорят на сложни проблеми. Преобладаващата професионална практика има тенденция 
да поставя “етикети” на родители в беда, които не могат да се грижат за децата си и често , наложените 
мерки върху тях са неефективни, защото те се основават на епистемологични предложения,които ги 
лишават от отговорност. Тези оперативни повреди, включващи емоционални и социални разходи вече 
не са устойчиви. Следователно програмата може да се стартира с преосмисляне на въпросите:

< Как да се избегне рискът от отрицателни ефекти (ятрогенни) върху семействата?
< Какви интервенции да бъдат насърчавани с цел подпомагане на родителската отговорност в 

рамките на семействата (овластяване)?

3.2. Резултатите

“Те са в рамките на терапевтичния съюз, тълкуван от приятелски настроен професионалист, подхождащ 
с доверие и неосъждащ, което е възможен успех за намеса в ситуации на насилие и малтретиране” 
(H. и Andersonm Gollishian, 1992). Многобройни проучвания са показали, че за да поискат помощ, 
малтретираните трябва да се чувстват приети, изслушани. Социалните работници, в повечето случаи, 
са насочени към оценка и /или управленски практики и процедури, забравили за централното място 
на релационния процес, в който участват. Те трябва да балансират необходимостта от събиране на 
данни и информация за изграждане на измерение, което се основава на признаването на жертвата като 
“експерт” по собсвените си проблеми, подпомагане на хората да реализират собствените си вътрешни 
ресурси и потенциал . Хората имат способността да се отразяват в своите действия, могат да предизвикат 
промени, живота им може да стане подреден, те са отговорни за собствените си проблеми и за техните 
решения. Тези помещения са приели необходимостта от промяна на референтната парадигма и 
търсенето на нови методически подходи, чиито ръководни принципи са: 

< надвишаване на линейния детерминистичен подход, силно повлиян от патерналистична и 
етична визия за обществото, в полза на една основа за овластяване на семейството,в изграждане 
на устойчивост и грижа за деца в риск от малтретиране и насилие;

< работа със семействата, дори когато ситуацията призовава за спешна защита на непълнолетните 
.Семейството трябва да има пълна отговорност предвид първостепенното му значение за 
обществото като “социален работник”. Участието на семействата във взаимни групи и / или 
сдружения,интервенциите за непълнолетни са сред целите,които трябва да бъдат постигнати. 
Семействата трябва да се включат активно в “план за лечение” и да обърнат особено внимание 
на социалната и културната среда, в която живее семейството.

< преглед на начина за тълкуване ролята си на терапевт и концепцията за терапевтична грижа. 
Преобладаващата терапевтична култура се движи в детерминистична логика, противопоставяща 
се на това за пациента да се грижи дарител (експерт). Важно е тази логика да се промени,като 
се погледне на изпадналия в беда, по различен начин, т.е. като на обект с когото е възможно 
да се разговаря чрез собствени кодове, заедно с терапевт и да се намерят решения. Промяната 
на методологичния подход за справяне със ситуации на насилие и малтретиране,не е лесна, 
изисква оперативни умения, необходими за позицията на социалната и здравната система във 
връзка с тези на съдебната система.Проблемът с осигуряването на защитата на непълнолетните 
лица, като същевременно отговарят на изискванията на други системи (правни, социални, 
медицински), несъмнено е критичен въпрос.
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3.3. Примери и прозрения

В описаните по-горе теоретични ,намиращи индивидуален превод в различните дейности става ясно,че 
семействата не са просто “потребители”на практики, които понякога е трудно да се разберат (защото те 
са принудени да приемат различна от своята собствена култура), а са един активен агент на интервенции, 
които ще преминат от “задължителни” към “доброволни”.

МУЛТИСЕМЕЙНИ ТЕРАПИИ

Вдъхновени от терапевтични модели, тествани в Marlborough Famula служба в Лондон. Интересът 
към различните форми на намеса произлиза от недоволството по отношение на класическия 
контекст на семейната терапия, който често се явява незадоволителен за семействата, които отричат 
проблемите, които не искат помощ, често се чувстват безсилни, без възможност да преговаря и затова 
се противопоставят или стават враждебни към правната система. Ключови точки на мултисемейни 
терапии:

< изграждане на работна среда, в която семейството е призвано да изгради “диагноза” за 
семейното си положение, за разлика от социалните услуги, които изискват намеса. В първата 
среща на мрежата със семейството в един активен разговор трябва да се определят проблемите, 
които то вижда или не в собствените си редици за преодоляване на състоянието на пасивен 
наблюдател. Още при тази първа стъпка, семейството престава да бъде просто пасивен зрител 
чрез намеса на “добър оператор”, а се превръща в един активен фактор на промяната;

< наличието едновременно на няколко семейства (понякога с подобни ситуации-деца, но 
също така и с различни): споделянето на проблемите облекчава напрежението, контекстът се 
възприема като по-малко преследване, дава възможност за сравнение с други ситуации, всяко 
семейство приема, че има специфични проблеми, но също така увеличава самочувствието си.

< участие на цялото семейство: присъствието на децата и активното им участие предлага 
ценна възможност да се даде глас на това как те възприемат себе си и другите в семейните 
отношения;

< наличието на място, където те могат да споделят “нормалните “ моменти в семейния живот 
(обяд, грижи за децата) предлага възможност да се изправят срещу своите ежедневни 
проблеми и да намерят стратегии посредством взаимно обучение

< среща с други семейства с проблеми помага да се развие разбиране, солидарност, но и усещане, 
че са не само част от своето лечение,но и от това на другите

В този контекст ролята на социалния работник (обикновено двама или трима души, единият води 
като обучението, а другите подпомагат, когато задачите изискват работа в подгрупи) е незначителна 
в пряката връзка с пациента, но заема централно място в задълбочаване отношенията си с другите. 
Социалните работници предлагат въпросите или дейностите за деня, но след това играят предимно 
ролята на посредници, насърчават обмена между семействата,така че те самите да изразят своите 
становища и да предложат решения.

СЕМЕЙНА КОНФЕРЕНЦИЯ (СК). 

Този метод се прилага успешно, най-вече в англоговорящите страни, особено в рамките на правосъдието 
(“Терминът RJ е нов и различен начин за прилагане на правосъдие, който има за своя основна цел да 
се възстанови правото, чрез социално помирение в междустраните конфликти “). Това е метод, който 
се опитва да разреши семейните проблеми, застрашаващи благополучието на децата, чрез поставяне 
на детето, родителите и околните им в центъра на процеса на вземане на решения (приятели, съседи, 
учители и др.). В СК ролята на социалната подкрепа се крие глвно в подкрепата на семейството по време 
на процеса на вземане на решения, чрез подготовка на работата преди срещите, в които участващите 
лица вземат решения. 

Функцията на социалната услуга в този случай е на наблюдение, оценка и подкрепа на семейството по 
време на процеса на вземане на решение. Моделът се основава на следните предположения:

< благосъстоянието на детето е приоритет и отправната точка е идентифицирането на проблемите 
(определени от социалните работници), които застрашават благосъстоянието; идентифициран 
проблем се нарича “точка от която няма връщане”, т.е. от изходно отправна точка и изисква 
решение, което да е най-доброто за благосъстоянието на детето, но също така споделяне от 
заинтересованите страни;
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< семействата имат право да участват във вземането на решения относно за бъдещето си: това 
променя социалната роля на работника, вече не е призован да идентифицира опциите, които 
често семейството не споделя;

< семейства имат умения да вземат решения, ако са подкрепени в това: семействата биха могли 
да изберат най-доброто за себе си, и външни решения могат да доведат до неадекватни 
действия и увеличаване на чувството за безсилие в семейството;

< решения, взети вътре в семейството е по-вероятно да бъдат ефективни, да се поддържат във 
времето в сравнение с тези, предприети от социалните работници, без тяхното участие.

Литературни данни, предоставени от страните, в които методът се използва в продължение на години 
сочат, че близо 90% от плановете формулирани от семейството са одобрени от доставчика на услуги и, 
че са трайни. Например в Италия, целта е да се намали броят на неподходящи интервенции и политики 
за отделяне на дете. Моделът развива „релационна” услуга, тъй като подобрява съществуващите 
взаимоотношенията и в същото време създава нови с участието на пряко ангажирани теми в полза на 
предоставянето на правните процеси. 

ПОСРЕДНИЧЕСТВО в родителските връзки (намеса чрез експериментиране). 

Конфликт между съпрузите може да се разглежда като един от основните източници на малтретиране 
(най-вече психологическо), извършено върху децата. Предложеното лечение в такива ситуации е 
на семейна медиация: намесата предполага наличие само на съпрузите и посредник с функции за 
улесняване на комуникацията, често драстично отхвърлян метод от партньорите. Целта е да се върне 
пълната отговорност на родителите при вземането на решения по отношение на децата и изборите, 
които ги засягат.
Този тип лечение обаче не е подходящ в случаи, в които конфликтът е дълбоко вкоренен, често 
придружен от дълги и изтощителни правни процедури, имайки период, в който основният конфликт е 
детето и то трябва да реши кой от двамата родители да откаже да вижда (най-често това е бащата).
Този проблем е теоритизиран и определен като “Родителски синдром на отчуждение” (PAS-Гарднър). 
Тази нова реалност се прилага от съдии чрез процедури, насочени към подновяването на контактите 
(понякога прекъснати от години), между родител и дете на “неутрално място”, в присъствието на 
детегледачка и след психологическа подготовка на детето. Тази услуга генерира нарастваща нужда от 
“защитени срещи”.

Новият подход към проблема е пряко повлиян от опита в други страни, където намесата е по-ориентирана 
към контрол и помощ и където е осигурена “неутралност” на мястото и детегледачката (например, във 
Великобритания е “Детето и семейството център за контакт”, във Франция “Points recontre”).

В Италия решението е да се включват и двамата родители, дори при наличието на много конфликти, 
без никой да се изключва от отговорност за търсене на изпълними решения. Мултисемейният подход 
се използва, за да предложи възможности за обсъждане и партньорска подкрепа и осигуряване на 
среда за възобновяване на отношенията на сътрудничество между родители и деца. Срещите се 
провеждат на открити, специално избрани места (например, семейства са добре дошли в един зоо 
- парк със сключен договор, за използването на животни за терапията – Pet Therapy), за улесняване 
възстановяването на положителен релационен климат. В продължение на десетилетия, моделът се 
практикува в зоологическата градина в Буенос Айрес от д-р Хуго Месей, аржентински нервопсихиатър. 
Родителите имат възможност да са активни, да бъдат възприети с други очи децата си, не само в 
измерението на отчуждения конфликт. Подобно на това, което се случва в мултисемейната терапия, 
участниците, които са в състояние да видят приликите и разликите в историите на други семейства, ще 
вземат участие в “лечението” на другите, често действащи като самите социални работници.



ПОГЛЕД КЪМ 
ЗАКОНОДАТЕЛСТВОТО

ПОГЛЕД КЪМ
 

ЯВЛЕНИЕТО
ВЪНШ

НИЯТ ВИД
НА КАЧЕСТВОТО

ПОГЛЕД В 
БЪДЕЩ

ЕТО
М

ОНИТОРИНГ НА 
КАЧЕСТВОТО

ПРЕДСТАВЯНЕ НА 
ПУБЛИКАЦИЯТА

ВЪВЕДЕНИЕ

43



44



ПОГЛЕД КЪМ 
ЗАКОНОДАТЕЛСТВОТО

ПОГЛЕД КЪМ
 

ЯВЛЕНИЕТО
ВЪНШ

НИЯТ ВИД
НА КАЧЕСТВОТО

ПОГЛЕД В 
БЪДЕЩ

ЕТО
М

ОНИТОРИНГ НА 
КАЧЕСТВОТО

ПРЕДСТАВЯНЕ НА 
ПУБЛИКАЦИЯТА

ВЪВЕДЕНИЕ

45

МОНИТОРИНГ НА КАЧЕСТВОТО
РАЗДЕЛ 6

Въведение

На базата на методическите указания, съдържащи се в продуктите, разработени в предишните фази на 
проекта, е разработен набор от индикатори, разделен в две категории: макро-система (институционални 
и културни фактори) и ЕСО-система (социално-икономически фактори по отношение на общността на 
индивида). Конструкцията на този набор от показатели се основава на понятия, свързани с идеята за 
оценка на качеството на услугите за непълнолетни, които са жертви на насилие. Всяко измерване е 
представено в измерими и емпирични определения, наречени “индикатори”.

Обхватът на прилагане на системата от индикатори е свързан с оценка на местните услуги за 
непълнолетни жертва на насилие, прилагани в страните партньори по проекта (региона на Ломбардия 
за Италия, в региона на Валенсия за Испания, в област Франция, района на София за България и 
района на Букурещ за Румъния). За всяка от териториите участващи в тестването, са събрани данни на 
11-аналитични нива, представляващи набор от индикатори с дихотомен характер, всеки от който с под-
размери (45 на брой). Чрез индикаторите се събра информация по отношение на наличие/отсъствие на 
специфични характеристики в мрежата на териториалните услуги за непълнолетни, които са жертви 
на насилие и се изготви точна картина на обхванатите области или възможни области за инвестиции и 
интервенции в рамките на контекста.

Основни теми

<	1- Набор от показатели: методологично предложение

Основна характеристика на наборът от индикатори разработени тук, е съответствието между теориите 
приети от партньорите, за да се анализира темата за насилието и услугите, предназначени да се справят 
с проблема. Решението за прилагане на инструмент за мониторинг ще добави стойност към подхода 
за предоставяне и управление на услугите за грижи за децата. Освен това инструментът може да се 
актуализира редовно и прецизно, за да отговори адекватно на новостите.

<	2- Измерване на качеството „ACKNOW” набор

За да се гарантира последователност в целия жизнения цикъл на на проекта, докато използваме на 
знания, получени от изследователските дейности и на срещите с партньорите, ние трябваше да решим 
как да организирме резултатите, така че да можем ефективно да определим индикатори на екологичен 
модел, предложени в WP 5 (виж раздел 5); 

Това беще направено с помощта на основни измервания, насочени към определяне и избор на 
добри практики като обща организационна основа. Качеството на мрежа от териториални услуги за 
непълнолетни, които са жертви на насилие е определена въз основа на наличието на специфични 
характеристики, които могат да се отдадат на макро-система (като култура, съзнание и обмен на 
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информация) и на ЕКО система (например, достъпността на услугата и превантивни дейности). 
Наборът съчетава, ЕКО-и макро-системите, очертава техните конкретни измерения, дейности, 
индикатори и работни определения.

<	3- Мониторинг на качеството: експериментиране на пилотен проект

Инструментът за мониторинг дава възможност за събиране на информация за наличие / липса на набор 
от характеристики, които допринасят за качеството на една система. Събраната информация може да 
бъде използван, за да се извършва сравнителен анализ между различните териториални контексти, 
идентифициране на приликите и разликите на обхванатите области и също така области, които изискват 
повече инвестиции и усилия, за да се прецизират и подобрят специфични сегменти на система.

 

1.Наборът от индикатори: методологично предложение

1.1. Въпросите

<	 Защо се нуждаем от набор от индикатори?
<	 Кои са целевите ползватели на този набор? 
<	 Какви са целите на набора от индикатори? 
<	 Какви са основните характеристики на ACKNOW набора?

2.2. Резултатите

“Индикаторът” може да се дефинира като специфична концепция, коятото, когато се превръща в 
логическа или номинална числена стойност въз основа на съответстваща практическа дефиниция, 
ни дава възможност да анализираме развитието на един многоизмерен феномен във времето и 
пространството.

Концепцията обикновено се състои от много елементи, които я правят сложна при анализиране, 
измерване и изследване на тип поведение, възприятие или събитие, свързани с изследваната тема. 
Процесът за изграждане на набор от показатели започва с описание на проблема, въз основа на 
концепции, свързани с проблема и продължава с анализ на всеки елемент на самата концепция, която 
се нарича “измерение”.

Следващата стъпка се състои в превръщането на всяки измерение в емпирично измерими дефиниции 
(където терминът “мярка” включва числени, логически и номинални стойности): това са “индикатори”.
Тъй като връзката между понятие и показатели е само вероятностно, е необходимо да се разработят 
голям брой индикатори. Следователно, наборът от индикатори се разглежда като инструмент за 
мониторинг, които трябва да бъдат: валидни (те трябва ни позволят да получим знания на явлението), 
надеждни (те трябва да допускат само незначителни грешки в измерването).

Референтната рамка за прилагане на настоящия набор от индикатори е представена чрез мрежа 
от териториални служби предоставящи услуги занепълнолетни, жертви на насилие (в региона на 
Ломбардия за Италия, в региона на Валенсия за Испания, квартал на Париж - Франция, района на София 
за България и района на Букурещ за Румъния). Наборът от rиндикатори е определен в съответствие с:

<	 Дефиниции и количествена и качествена информация по отношение на включения контекст
<	 Документи във връзка с в нормативната рамка и организация на услугите в страните – партньори 

в проекта;
<	 Информация, събрана от интервюта с привилегировани свидетели;
<	 Информация събрана от картографирането на териториалните служби и услуги;
<	 Резултатите от изследване на добри практики.

Преди да прочетете окончателния набор от индикатори, е важно да се помни това, което беше заявено 
по-рано: пълното разбиране на концепцията изисква анализ на голям брой показатели, поради което 
индикаторите не следва да се разглежда поотделно. Емпиричната стойност на индивидуалното 
разглеждане на индикатора е с малка валидност и може да доведе до неправилно тълкуване на 
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резултатите.
Ето показателите от този набор:

<	 Трябва да се разглеждат и използват в систематичен и интегриран начин (а не поотделно);
<	 трябва бъдат взаимосвързани и адаптирани към контекста на позоваване;
<	 трябва да се отнася до даден момент;
<	 не се считат за бенчмарк анализи между хомогенни територии, т.е. използвани за сравнението 

между контексти, които са твърде различни (поради различни регулаторни рамки, 
организационни системи, демографските, социално-икономически контекст).

С други думи, винаги е необходимо да се поддържа един цялостен преглед на качеството на услугите 
с помощта на набор от индикатори, изброени по-долу, които са разделени според един определен 
измерител. Необходимо е също да запомните, че някои показатели отговарят на нивото на анализ 
и могат да бъдат определени като “основни оценка” докато други могат да бъдат определени като 
“измерване в дълбочина”.

1.3.Примери и прозрения:

Логика на референтната рамка по отношение на набора от индикатори: концепция, размери и 
показатели

2.Измерване на качеството

2.1. Въпросите

<	 Защо имаме нужда от мониторинг на качеството?
<	 Кои са фундаменталните концепции използвани в конструирането на набора от индикатори?

2.2. Резултатът

Теоретична рамка, използван като референтен модел за изграждане на набор от показатели е “екологичен 
модел на интервенция”, която определя насилието като резултат на сложни взаимоотношения между 
индивидуални, релационни, социални, културни и екологични фактори. Този модел включва четири 
области на интервенция:

<	 Индивидуално ниво ➔ това ниво се отнася до биологичната и личната история на едно лице;

<	 Микро-система ➔ това е нивото, което се отнася до връзката родител – дете, взаимодействията 
с връстници, интимни партньори и други членове на семейството;

<	 Еко-системата ➔ това ниво включва връзките с училището, работното място, съседи, други 

Достъпност 

индикатори

Социално-здравна 
интеграция

КАЧЕСТВО НА УСЛУГИТЕ

понятия

Адекватни 
човешки 
ресурси

Индикатор
1

Индикатор
2

Индикатор
3
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семейства, спорт и this level includes the relationships with schools, workplaces, neighbourhoods, 
extended families, sports and организации предлагащи отдих и почивка, организации предлагащи 
други услуги;

<	 Макро-система ➔ tтова ниво обхваща политиките и организациите за здравна грижа, 
образование, икономика, общество, правни норми и процедури, културни норми и 
изисквания.

Въз основа на целите и дейностите, определени като приоритет за оценка на качеството на системата 
за грижа, са разгледани само тези нива на модела, които биха могли да се наблюдават ефективно, т.е. 
размерите на ЕКО системата и макро –системата. Това са нива, които са свързани най-вече в социален 
и институционален контекст, като цяло. Микро - системата и индивидуалните нива в действителност 
се нуждаят от форми на мониторинг и оценка, които не могат да бъдат постигнати чрез набор от 
индикатори.

Започвайки от целите и дейностите, определени в този документ, ние идентифицирахме основните 
принципи, на които се позоваваме и след това разработихме показатели за качество. Що се отнася до 
макро-системата, обхватът, който е бил идентифициран, е представен в следната фигура:
 

МОДЕЛ НА НИВОТО

➔

ОБХВАТ

МАКРО-СИСТЕМА

Култура и информираност

Наблюдение и събиране на данни

Законодателство

Работа в мрежа и координация

МОДЕЛ НА НИВОТО

➔

DIMENSIUNI

ЕКО-СИСТЕМА

Достъпност и насоки

Превенция

Родителска компетентност

Обучения

Оценка и въздействие

Човешки ресурси
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ПАРАМЕТРИ ИНДИКАТОРИ

Култура и чувствителност
Дейности за повишаване на 

чувствителност

Актуални данни
Координация на дейностите за 

повишаване на чувствителността

Обвиняеми/подсъдими
Публикуване на информационни 

материали 

Интеграция  координация Дейности по превенция, насочени към 
семейства в рискДостъпност и ориентация

Превенция
Средно годишно часове за обучение ПО 

специфични теми.

Адекватност
Средно годишно часове по 
общообразователни теми.

Подкрепа на семейството

Форми на подкрепа

Оценка и интервенция

Човешки ресурси

2.3. Примери и прозрения

По-долу е даден списък на различните измерения, които са били идентифицирани, заедно с някои 
примери за индикатори за всеки. Набор от индикатори е представен в следната таблица.

Индикатори ОПЕРАТИВНИ ДЕФИНИЦИИ

1.1 Дейности за информиране
Дейности за информираност по темата, изпълнявани на годишна база и 
насочени към широката общественост (Да / Не)

1.2 Координация на дейностите по информиране
Наличие на официалните усилия за координация между социални 
услуги, здравни заведения и образователни структури за насърчаване на 
информационни кампании по темата (Да / Не)

1.3 Създаване на информационни материали за 
повишаване на дейности

Информационни материали за повишаване на дейности

2.1 Еднакво и последователно определенията на 
видовете на насилие над деца

Наличие на общи насоки, които дават определения на видовете на насилие 
над деца (Да / Не)

2.2 Систематичното събиране и анализ на 
потребителски данни

Наличие на база данни, съдържаща дела, разглеждани от доставчици на 
социални услуги (Да / Не)

2.3 Събиране и анализ на данни, по отношение 
на извършени дейности.

Количествена информация по отношение на извършваните дейности са 
систематично събрани и анализирани (Да / Не)

2.4 Дейности с клиенти Събиране на информация за удовлетвореността на потребителите (Да / Не)

3.1 Периоди на изчакване за съдебно 
производство

Действията по огледа, по отношение на целесъобразността на времето за 
чакане за съдебни решения (Да / Не)

3.2 съдебно съпровождане, предоставени от 
адекватно обучен персонал

Изпълнение на съдебни услуги съпровод от добре обучен персонал (Да / Не)

3.3 Даване на информация нанепълнолетен 
по отношение на собствените му права 
/ задължения по време на съдебното 
производство

Изпълнение на дейности за даване на информация а малолетни по отношение 
на собствените им права / задължения по време на съдебното производство 
(Да / Не)

4.1 Междуинституционална координация 
по темата за насилието срещу малолетни и 
непълнолетни

Наличие на междуинституционалната координация организации по темата за 
насилието срещу малолетни и непълнолетни (Да / Не)

4.2 Местна интеграция между социалните, 
здравните и образователните услуги

... Чрез формални протоколи? (Да / Не)
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4.3 В мрежа със специален национални - за 
международните организации

Дали една или повече организации, които действат в рамките на мрежа от 
услуги за непълнолетни, които са жертви на насилие в мрежа с национални (Да 
/ Не) - международни организации (да / не), които се занимават с тази тема

5.1 Наличие на систематична стратегия за 
предоставяне на информация относно услугите, 
предоставяни на непълнолетни, които са жертви 
на насилие

Наличие на годишни кампании за насърчаване на услуги за непълнолетни, 
които са жертви на насилие (Да / Не)

5.2 Наличие на специализирани информационни 
бюра, които могат да подпомогнат жертвите 
при повдигане на обвинение и предлагат грижа, 
осигуряват услуги

Наличие на специализирани места за информация, които могат да 
подпомогнат жертвите при повдигане на обвинение и предлагат грижа, 
предоставят услуги (Да / Не)

5.3 Наличие на гореща линия Наличие на гореща линия за обслужване (Да / Не)

6.1 Превантивна дейност за семейства в риск Превантивна дейност за семейства в риск (Да / Не)

6.2 Предоставяне на съвети на родителите и 
училищата по критични въпроси, свързани с деца 
/ юноши

Наличие на услуги- интервенции за предоставяне на консултации на критични 
въпроси, по отношение на деца / юноши (Да / Не)

6.3 Дейности за обучение за малолетни и 
непълнолетни лица в риск от отпадане от 
училище

Изпълнение на дейностите по обучение за предотвратяване на отпадането от 
училище на висок риск малолетни и непълнолетни (Да / Не)

6.4 “Low threshold” centres for high-risk minors 
(street children, unaccompanied foreign minors, 
etc.)

6.4 Наличие на центрове за високо-рискови малолетни и непълнолетни (деца 
на улицата ", непридружени непълнолетни чужденци и др.)

7.1 Кризисни центрове
Наличие на кризисни центрове с ресурси, подходящи за интервенции при 
сериозни психологически трудности (Да / Не)

7.2 Услуги, които популяризират защитените 
пространства, в които малолетни и 
непълнолетни и техните семейства могат да да 
се срещнат

Дали тази услуга е предоставена на територията, която изследваме? (Да / Не)

8.1 Специфично обучение за семейства, по 
отношение на проблемите на непълнолетните, 
които са жертви на насилие

Наличие на дейности за обучение на семейства, по отношение на 
непълнолетни, които са жертви на насилие (Да / Не)

8.2 Подкрепа на малолетни лица и семейства 
след осиновяване

Наличие на помощ и подкрепа дейностите за непълнолетни лица и семейства, 
след приемането или поощрение (Да / Не)

8.3 Мрежи за сътрудничество между семейните 
сдружения и услуги

Наличие на мрежи за сътрудничество между семейните сдружения и услуги 
(Да / Не)

9.1 Специализирано обучение за социални 
работници

Наличие на специализирани модули за обучение за социални работници (Да / 
Не)

9.2 Дистанционно обучение
Наличие на програми за дистанционно обучение за социални работници (Да / 
Не)

10.1 Оценка на семейството на непълнолетния и 
социалното му положение

Оценка на семейството на непълнолетния и социалното му положение(Да / Не)

10.2 Индивидуални терапевтично лечение
Индивидуална психотерапевтична услуга за непълнолетни, които са жертви на 
насилие (Да / Не)

10.3 Семейна / групова терапия Наличие на семейна/групова терапия (Да / Не)

10.4 Индивидуална терапия Дали се използват на персонализирани документирани планове (Да / Не)

10.5 Използване на стандартни инструменти за 
намеса

Стандартни инструменти, които са били потвърдени на транснационално 
равнище, се използват по време на някои етапи (Да / Не)

11.1 Професионална компетентност на 
персонала

Наличие на насоки, които определят професионалната компетентност на 
персонала (Да / Не)

11.2 Наличие на управление на случай Работата по случай е документирана за всеки потребител (Да / Не)

11.3 Участие на мулти дисциплинарен екип във 
фазата на планиране на интервенциите

Участието на муртидисциплинарен екип във фазата на планиране на 
интервенциите е редовно документирано (Да)

11.4 Участие на външни експерти в работата в 
екип

Външни експерти, които участват в работата в екип (да / не)

11.5 Сепривизя на персонала Супервизията на персонала се документира редовно (Да/Не) 

11.6 Включване на соброволци Включени доброволци в предлаганите услуги (Да/Не)

11.7 Процент на включени доброволци
Общият брой на доброволците, разделен на общия брой на участващите в 
работата по случай.
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3. Проверка на изпълнението на проекта

3.1. Въпросите

<	 Как работи мониторинга на дейностити?
<	 Защо са полезни резултатите?
<	 Кои са основните инкатори, които се появяват?

3.2. Резултатите

За тестване на наборът от индикатори, всички области/територии участващи в проекта, участват в 
картографирането, проведено в предишния етап. 
По-долу са показани като пример, резултатите, получени в тестовата фаза, проведено в региона на 
Ломбардия. 

Дихотомният характер (да, не, присъствие-отсъствие на дадена характеристика или под - измерение) 
на индикаторите е възможен, за всеки един от под-размерите (45 общо на брой), за да се събере 
информация за наличие/ липса на специфични особености в мрежата на териториалните услуги, 
предоставяни на непълнолетни, които са жертви на насилие. Така също това би дало възможност да 
се направи точна картина на обхванатите области Ограниченият брой на териториите, участващи в 
тестовата фаза обаче, не позволи използването на събраната информация за широко представяне на 
целия контекст, макар че позволи да се добие представа и осигури достатъчно обхватна информация, 
че наборът от индикатори може да се използва при постоянни мониторингови дейности.

По-долу са показани са някои от възможните аналитични дейности, които наборът от индикатори може 
да позволи:

<	 Дейност 1 ➔ анализ на самостоятелна област: анализ на данните от мониторинга показват, от 
една страна съществуването на райони, характеризиращи се с по-голямо разнообразие и по-
високо качество на услугите, и от друга, по-критични области, където ще бъдат необходими 
нови форми на инвестиции;

<	 Дейност 2 ➔ сравнението между две области: резултатите, постигнати за едно или повече 
измервания в две или повече територии бяха сравнени. Ако смятаме, че на територията на 
регион Ломбардия, за да бъде хомогенен от институционална гледна точка (по отношение на 
нормативната система, подход, методи, насоки, методи за разпределяне на инвестиции и др), 
можем да използваме този подход на анализ за идентифициране на приликите и разликите 
между няколко територии в сбит вид;

<	 Дейност 3 ➔ регионална територия: с непряка линия на резултатите и възоснова на 
териториални измервани е възможно да се предостави цялостна оценка на цялата регионална 
територия, идентифициране на най-консолидираните райони и тези с най-малко покритие от 
услуги.

<	 Дейност 4 ➔ синтетични ставки: предложението се състои в изграждането на композитни 
ставки за оценка на специфичните аспекти на системата, които включват много под-измерения, 
и които следователно са сумата от показателите, които са разположени в различни тематични 
области на набора, като например - интеграция на социалната и здравната система или 
превантивни дейности.

3.3. Примери и прозрения

Всяка от дейностите, представени по-горе, ние илюстрирме с пример на получен резултат, който 
показва възможна линия на разсъждения.

Дейност 1 ➔ Анализ на самостоятелна област. Показани са резултатите от две измервания по 
отношение на една територия в района на Ломбардия. В случай на измерител 2 (събиране на данни), не 
всички индикатори бяха оценени (един от тях не беше покрит), а оценката на измерител 6 (превенция и 
подкрепа на майки) е 100%, така че е възможно да се твърди, че в качеството на услугите в изследваната 
територия е най-високо по отношение на този измерител.
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Измерване 2: събиране на обновими и сравними данни 80%

2.1 Има ли общи насоки, съдържащи определенията на видовете насилие срещу непълнолетни? 1

2.2 Има ли база данни за събиране на информация за потребителите на системата? 1

2.3 Количествена ли е информацията събрана за дейностите, осъществявани на територията? 1

2.Количествената информация, събирана ли е редовно и анализирана ли е? 1

2.4 Има ли на разположение информация за удовлетвореността на потребителите ? 0

Измерване 6: превантивни дейности, подкрепа за родители и нисък праг на услуги 100%

6.1 Има превантивни дейности, извършвани за родители, за които се счита, че са изложени на риск? 1

6.2 Има ли услуги, които предоставят съвети за критични теми за деца и юноши ? 1

6.3 Има образователни интервенции, които се прилагат за предотвратяване на отпадналите от училище? 1

6.4 Има ли "нисък праг" за високо рискови непълнолетни? 1

Дейност 2 ➔ анализ на приликите и разликите между териториите. 
Този пример се отнася до сравнения между различните области на региона на Ломбардия в две 
измервания. И в двата случая, трите изследвани области показват напълно различни ставки на 
изпълнение: в случай на измерване 1 (култура), една от областите, се представя добре във всички 
показатели, докато при другите две резултатът е с много ниска стойност (20% покритие) или НУЛА. 

Площ 
A

Площ 
B

Площ 
C

Измерване 1: изграждане на култура чрез непрекъсната и подробна информация, 
като се поддържа фокуса върху проблема

100% 20% 0%

1.1 Дейности осъществявани в тази област, за да се повиши осведомеността на хората към 
темата за насилието срещу малолетни, насочени към целевата популация?

1 0 0

1.2.Извършват ли се тези дейности ежегодно? 1 0 0

1.3.Налице ли е координация между социални, здравни и образователни услуги за насърчаване на 
кампании за повишаване на осведомеността към насилието срещу малолетни и непълнолетни?

1 0 0

1.4.Официална ли е тази координация? 1 0 0

1.5.Има ли разпространени информационни материали на тази територия за повишаване 
осведомеността и чувствителността на хората към проблема на насилие срещу непълнолетни? 

1 1 0

Измерване 4: участие в международни комитети committees и координация с акцентъ 
към насилието над непъпълнолетни

50% 25% 0%

4.1 Съществува ли координация на местно ниво по темата на насилие срещу малолетни и 
непълнолетни?

1 1 0

4.2 Има ли интеграция между социални, здравни и образователни услуги, базирани на официални 
споразумения?

1 0 0

4.3 Има ли една или повече услуги/организации работещи в този секто, които работят в 
партньорство и коопрецаия с организации на национално ниво, работище в подобна сфера?

0 0 0

4.4 Има ли една или повече организации/услуги работещи в този сектор да работят с 
международни чрез мрежа с международни организации, които се занимават с тази тема?

0 0 0
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Дейност 3 ➔ създаване на покритие в проценти за всеко обсъждано измерване.
Показани са графики, по отношение на първите 6 измерения, в което се посочва броят на областите, 
които попадат в рамките на различни “класове” на качеството, въз основа на измерените покритие.

Много от разглежданите територии имат много ниска степен на покритие в измерване 1, (култура), като 
се има предвид, че измерване 3 (правни процедури) и измерване 6 (превенция) често показват много 
високи нива на качество. Други измерванеи попадат в междинна група.

Дейност 4 ➔ създаването на ставки, в зависимост от напречни на измервания.
Означава, че тези ставки се представят от показатели, принадлежащи към различни измервания. На 
графиката по-долу е представено разпространението на интеграцията на социални и здравни услуги, 
измерено с помощта на сумата от индикаторите в набора:

0-24% - ниска или нулева база 50-74% - средно висока база

25-49% - средна база

индикатор 1: 
култура

индикатор 4: 
комисии и координиране

индикатор 2: 
събиране на данни

индикатор 5
достъпност и ориентация

индикатор 3:
правни пътеки

индикатор 6: 
превенция

75-100% - обща висока база
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0 - 1,9 bassa o nulla

2 - 3,9 medio-bassa

4 - 5,9 medio-alta

6 - 7 alta o massima
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ой

 п
о 

об
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ст
и0 - 1,9 нулеви или ниски 

стойности

2 - 3,9 средни стойности

4 - 5,9 средно високи 
стойности

6 - 7 максимални стойности
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3.4. Работни инструменти

ВЪПРОСНИК ЗА УСЛУГИТЕ, ПРЕДНАЗНАЧЕНИ ЗА НЕПЪЛНОЛЕТНИТЕ ЖЕРТВИ НА НАСИЛИЕ

СТРАНА:                                                                                                                   Въпросник номер                                

ОБЛАСТ:                                                                                                                 

1) Постоянно разпространяване информация, запазвайки висока степен на внимание към този 
проблем

1.1
В тази област реализират ли се дейности предназначени към широката 
общественост?

1 q Да
20

2 q Не
0

3 q не знам
0

1.1a Тези дейности ежегодно ли се развиват?
1 q Да

16
2 q Не

3
3 q не знам

1

1.2
Има ли координация при промотирането на кампаниите за повишаване на интереса 
към социалните, здравните и образователните услуги?

1 q Да
0

2 q Не
18

3 q не знам
2

1.2a Тази координация формализирана ли е?
1 q Да 2 q Не

18
3 q не знам

2

1.3
Има ли на разположение някакви информационни материали за дейностите за 
повишаване на вниманието?

1 q Да
15

2 q Не
2

3 q не знам
3

2) Събиране на актуални и сравними данни (по различни теми) 

2.1
Съществуват ли общоприети принципи с дефиниции за типологията на детското 
насилие?

1 q Да
13

2 q Не
0

3 q не знам
7

2.2
Съществува ли база данни за потребителите в системата за предоставяне на 
грижи?

1 q Да
8

2 q Не
2

3 q не знам
10

Количествената информация за извършените дейности събира ли се и анализира 
ли се систематично? 

1 q Да
5

2 q Не
0

3 q не знам
15

2.4 Налична ли е информация за степента на удовлетвореност на клиентите?
1 q Да

6
2 q Не

6
3 q не знам

8

3) Подходящи юридически пътеки, които защитават непълнолетните от риска да станат повторно 
жертва на насилие

3.1
Извършвате ли дейности по посока упражняване на контрол върху времето за 
изчакване на решението на съда?

1 q Да
8

2 q Не
10

3 q не знам
2

3.2
Извършвате ли дейности по посока на това да помагате на непълнолетните в 
дейностите по съдебният процес с обучен персонал? 

1 q Да
3

2 q Не
10

3 q не знам
7

3.3
Извършвате ли информационни дейности предназначени за непълнолетните, 
касаещи техните права и задължения по време на съдебния процес? 

1 q Да
7

2 q Не
6

3 q не знам
7

4) Активно включване в координационни комитети и национални/ международни мрежи, чиито 
фокус е насочен към този проблем 

4.1
Съществува ли местен борд за координиране на проблемите относно насилието 
над деца?

1 q Да
15

2 q Не
0

3 q не знам
5
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4.2
Формализирана ли е посредством споразумения интегграцията между социални, 
здравни и образователни услуги?

1 q Да
15

2 q Не
0

3 q не знам
5

4.3
Има ли поне една или повече организации, работещи в сферата на предоставяне 
на услуги за непълнолетни жертви на насилие, която да е свързана с националните 
институции, които работят по този проблем?

1 q Да
15

2 q Не
0

3 q не знам
5

4.3a
Има ли поне една или повече организации, работещи в сферата на предоставяне на 
услуги за непълнолетни жертви на насилие, която да е свързана с международните 
институции, които работят по този проблем?

1 q Да
2

2 q Не
0

3 q не знам
18

5) Достъпност и ориентираност

5.1
Има ли ежегодна маркетингова кампания за услугите предназначени за 
непълнолетните жертви на насилие?

1 q Да
3

2 q Не
12

3 q не знам
5

5.2 Има ли гореща телефонна линия?
1 q Да

18
2 q Не

1
3 q не знам

1

5.3
Има ли пунктове в местната система за предоставяне на услуги, където да се събира 
информация за сигнали по откритите случаи и/или да се посочва как да се достигне 
до пътеките за предоставяне на грижи?

1 q Да
14

2 q Не
1

3 q не знам
5

6) Превенция и създаване на дейности за подкрепа, както и основополагащи правни дейности

6.1 Има ли някакви превантивни дейности, предназначени към родители в риск?
1 q Да

16
2 q Не

0
3 q не знам

4

6.2 Съществуват ли услуги за консултиране на деца и непълнолетни в риск?
1 q Да

20
2 q Не

0
3 q не знам

0

6.3
Реализират ли се образователни интервенции за превенция на отпадане от училище 
на непълнолетните? 

1 q Да
20

2 q Не
0

3 q не знам
0

6.4 Съществуват ли центрове за непълнолетни, които са в особено голям риск? 
1 q Да

20
2 q Не

0
3 q не знам

0

7) Подходящи структури за осигуряване на грижи за непълнолетните жертви на насилие

7.1
Има ли центрове, разполагащи с адекватни ресурси за лечение на сложни 
психологически състояния?

1 q Да
14

2 q Не
2

3 q не знам
4

7.2
Има ли услуги, които да осигуряват защитени места за срещи за непълнолетните и 
родителите в областта? 

1 q Да
11

2 q Не
2

3 q не знам
9

8) Подкрепа за приемни родители/ осиновители 

8.1
Съществуват ли обучителни дейности за семействата, свързани с въпросите за 
насилие над непълнолетни?

1 q Да
20

2 q Не
0

3 q не знам
0

8.2
Съществуват ли подкрепящи дейности за непълнолетните и семействата във фазата 
след осиновяването или постъпването в приемна грижа?

1 q Да
20

2 q Не
0

3 q не знам
0

8.3
Има ли формализирани мрежи за сътрудничество между семейните асоциации и 
услугите?

1 q Да
3

2 q Не
8

3 q не знам
9

9) Обучителни дейности за доставчиците и превенция, насочена към непълнолетните 

9.1 Има ли специално обучение за доставчиците, което да се случва ежегодно?
1 q Да

17
2 q Не

2
3 q не знам

1

9.2 Има ли дистанционни обучителни модули за доставчиците?
1 q Да

3
2 q Не

6
3 q не знам

11



56

10) Оценка и третиране 

10.1
Услугата за оценка на социалната и друга подобна ситуация, предназначена за 
непълнолетните в началото на фазата при постъпване в грижа, предоставя ли се от 
мулти професионален екип?

1 q Да
18

2 q Не
0

3 q не знам
2

10.2
Предоставя ли се услуга за индивидуално терапевтично лечение, предназначена за 
непълнолетните жертви на насилие?

1 q Да
18

2 q Не
0

3 q не знам
2

10.3 Предоставя ли се услугата семейно/ групово терапевтично лечение? 
1 q Да

18
2 q Не

0
3 q не знам

2

10.4 Има ли документ за индивидуалният план на всеки един потребител? 
1 q Да

18
2 q Не

0
3 q не знам

2

10.4
Стандартизирани и ратифицирани ли са инструментите, използвани в дадена 
фаза?

1 q Да
5

2 q Не
13

3 q не знам
2

11) Човешки ресурси

11.1 Има ли указания, които дефинират професионалният състав на персонала?
1 q Да

20
2 q Не

0
3 q не знам

0

11.2
Обикновено един ръководител на случай ли се определя и записва за всеки 
потребител?

1 q Да
18

2 q Не
0

3 q не знам
2

11.3
Редовно ли се документира намесата на мулти професионален екип в планирането 
на грижата? 

1 q Да
18

2 q Не
0

3 q не знам
2

11.4
В мулти професионалните екипи включени ли са външни професионалисти и 
консултанти? 

1 q Да
18

2 q Не
0

3 q не знам
2

11.5 Редовно ли се документира супервизията на персонала?
1 q Да

18
2 q Не

0
3 q не знам

2

11.6 Има ли включени доброволци в предоставянето на услугите? 
1 q Да

12
2 q Не

3
3 q не знам

5

11.7
Какъв е процента на участващите доброволци? (общият брой на доброволците 
разделен на общият брой включен персонал) 

1 q Да
0.5

2 q Не 3 q не знам
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РАЗДЕЛ 7

Въведение

Проектът включва изпълнението на дейности по мониторинг и оценка, проведено от независима 
организация, работеща извън партньорството, т.е. Istituto Italiano di Valutazione (Италиански институт за 
оценка), който беше назначен за събиране и мониторинг на данните, и също така да извърши оценка въз 
основа на две различни методологии. Първата методология води до «външни» оценки по отношение 
на работата извършена от партньорите, а втората методология е проведена най-вече в съответствие 
с «вътрешния процес», за да се даде възможност на всички участници да споделят своите становища 
относно динамиката на проекта:

<	«партньорската проверка» имаше за цел да улесни открит и интерактивен диалог с няколко експерти (в 
района на Ломбардия) и за насърчаване на по-задълбочен анализ на субективни тълкувания на всеки 
един участник по отношение на конкретните измерения на набора от индикатори;

<	«оценка на скоростта за запознанства» проведено между партньорите се основава на разговорен и 
ангажиран подход, където се изисква участниците да се присъединят към малки сесии за обсъждане, с 
продължителност около десет минути, за да се стимулира говоренето по конкретни въпроси, насочени 
към проследяване на собствените наблюдения на процеса и постигнатите резултатите, подчертавайки 
основните теми и най-често срещаните наблюдения.

Основни теми

<	1. Приложимост, въздействие и подобрения: обратна връзка от експерти
Предложението за прецизна настройка на оценъчните изследвания, при които се използват качествени 
и тълкувателните подходи с участието на външни експерти (партньорска проверка), беше мотивирано от 
факта, че оценката трябва да се фокусира върху необходимостта да идентифицира и анализира поредица 
от свързани измервания на ефективността и функционалността на продуктите, разработени в рамките 
на проекта, с особено внимание на следните аспекти: въздействия, произтичащи от прилагането на 
набора, нивото на приложимостта на набора в рамките на дадена територия, както и възможните мерки 
за подобряване.

<	2. Трансфер и бъдещо развитие: обратна връзка от партньорите.
ACKNOW MV партньорите се съгласиха, след приключване на проекта, за някои резултати и мерки, 
очертаха възможности за бъдещо развитие , които могат да бъдат обобщени в следните теми : ниво на 
приложивост и трансфер на продуктите, бъдещо развитие.
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1. Приложимост, въздействия и подобрения: 
 обратна връзка от експерти

1.1. Въздействия, произтичащи от прилагането на набора от индикатори.

Що се отнася до първата тема, както местни политици, така и регионални участници в процеса на 
вземане на решения решиха да се оцени от една страна, способността на инструмента, за да подчертае 
силните и слабите места на местната система за обслужване и от друга страна, способността на набора от 
индикатори, за да се превърне в полезен инструментза взимане на стратегически решения на регионално 
ниво.

Експерти отбелязаха самостоятелно - оценъчната функция на набора от индикатори, особено за тези, 
които отговарят на планиране и прилагане на социални услуги на местно ниво (например събирането 
на информация за наличие / отсъствие на специфични характеристики в рамките на дадена мрежа от 
услуги). В тази рамка, прилагането на предложения набор от индикатори за местна мрежа от услуги може 
да поеме самостоятелно - оценъчна функция за тези, които го прилагат, независимо дали те са местни, 
вземащи решения или отделни доставчици на услуги (местни власти, социални организации и др.. ) и 
допринасят за насърчаване на непрекъснато усъвършенстване.

Друг ключов фактор, подчертани от експертите е потенциала на инструмента да подкрепя териториалните 
работници към работа около общи елементи, за да споделят общ език. Той би могъл да представлява 
полезен инструмент за насърчаване на споделянето (терминология, вид на услуги, политики и стратегии 
за намеса) и създаването на организации, сред участници, които на териториално ниво, оказват помощ 
на малолетни лица в уязвимо положение.
Наборът от инструменти може да бъде валиден стимул за създаване на местни съвети и постоянни мрежи 
около предмета.

Накрая, наборът може да се превърне в „устройство”, способно да подобри знанията относно услугите в 
областта на превенцията, тъй като дава възможност на операторите да наблюдава ресурси (финансови, 
организационни и професионални) на местно ниво, дейности, които са завършени и съществуващите 
услуги, в допълнение към проверка на съществуването на мрежи между доставчиците на услуги (подписан 
и формализирани споразумение протоколи, наличие на случай мениджъри, програма споразумения за 
управление на взаимоотношенията и др.).

1.2. Приложимост и съвместимост на набора на териториално ниво

Това измерване беше втората цел цел на оценката, от техническа гледна точка - действителното прилагане 
и потенциала на самия набор с индикатори (трудности при попълването на въпросника, възможност 
за сравнителен анализ, пълнотата на показатели и др.). Резултатите показват наличието на съответни 
признаци за постепенно и по-ефективно прилагане на инструмента. Споделят се общи дефиниции на 
основните понятия и повече информация по отношение на обяснение на всеки един показател. 

Мониторинговата дейност може да бъде удължена и да се подобри, чрез включването на нови теми, 
опериращи в рамките на териториите, в които се предлагат услуги и помощ на непълнолетни - жертви на 
насилие (в социалния, образователния и здравния сектор).

Партньорска проверка показа оценка на експерти, по отношение на възможността за изграждане на 
хоризонтален анализ (бенчмаркинг), въз основа на сравнение на резултатите, които се събират в различни 
области. 

1.3. Възможни мерки за подобрение 

Като се има предвид по-осезаемото прилагане на дейностите по наблюдение, последното измерване 
във фазата на оценката е насочено към сондиране на мнението на експерти по отношение на възможни 
мерки, необходими за подобряване на устройството, въз основа на бъдещо прилагане:

<	 прехвърляне на различни тежести на различни показатели, въз основа на важност: по време 
на тфазата на тестване, мениджъри на проекти, решават да възложат същата стойност за 
всеки показател в рамките на едно и също измерване. Следователно процентът по отношение 
на отделните измервания, просто покрива съответния показател в дадена област. Ако на 
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даден индикатор се приложи различна стойност (въз основа на важността), оценката за всяко 
измерване може би ще бъде повече в съответствие с действителната ситуация. Например, 
ако ние считаме измерването на «обучение на социални работници» за индикатор показващ 
съществуването на специфични програми за обучение на социални работници «, може да бъде 
по-важен индикаторът за съществуването на « програма за дистанционно обучение «. Ето защо, 
възлагането на различни тежести на различни показатели, би могло да направи системата за 
оценка в по-голямо съответствие с реалната ситуация и различните контексти, в които се прилага 
системата;

<	 минималните референтни стандарти, насочени към мониторинг на качеството на услугите 
и изпълнение: ако целта на набора е да се събере информация за наличие / отсъствие на 
специфичните характеристики на мрежа от услуги и да нарисуваме картина на областите за 
възможно подобрение,този инструмент би могъл да позволи на операторите да определят 
минималните характеристики на тази мрежа, за да се съобразят със стандартите за качество.

2. Трасфер и бъдещо развитие: обратна връзка от партньори

2.1. Приложимост и възможност за трансферна продукти, 
 разработени в рамките на проекта

Партньорите са съгласни, че анализът на добрите практики и създаване на набора с индикатори за оценка 
на дейностите са основните продукти, разработени в рамките на проекта. В този смисъл, първият от двата 
продукта (картографиране на услуги и относителен анализ на добри практики) дава по-добър преглед на 
услуги, проекти и инициативи, разработени на местно ниво във всички участващи страни, а също така 
определя по-ясна визия за разпределението им чрез територията на позоваване.

В този смисъл, анализът на добри практики може да позволи трансфер на оперативни практики и условия 
за управление и успешно развитие в друг контекст, както и да се насърчава обмена на тези преживявания, 
които се разглеждат като примери за върхови постижения. Следователно в полза на прилагането 
на иновативни практики (този аспектще бъдат описани по-късно в раздела, посветен на бъдещото 
развитие).

Наборът от индикатори за мониторингови дейности представлява полезен инструмент за регионална 
организация за управление на системата от услуги и нейната организация на териториално ниво. 
Дискусията, в действителност, показа, че наборът:

<	 Поема ясна самостоятелно оценъчна функция на местно ниво, тъй като дава възможност за 
събиране на информация по отношение на наличие/ отсъствие на специфичните характеристики 
на териториалната мрежа и прави картина на обхванатите области и, където е необходимо 
бъдещи инвестиции;

<	 Благоприятства непрекъснатото усъвършенстване, защото дава възможност на социалните 
работници, да попълнят пропуските в знанията си по отношение на съществуващите услуги и 
процеса по взимане н арешения (както местни, така и на регионално) и да има ясна картина на 
наличните ресурси;

<	 Благоприятства възможността да се отбележат силните и слабите точки на мрежата и 
прилагането на коригиращи действия;

<	 Допринася за активиране на стандартизирани методи, подходи и процедури в близки области, 
дори и ако се характеризират със силни различия;

<	 Дори при транс-национално ниво, тя допринася за осигуряване на обща визия на предлаганите 
услуги и тяхното разпределение в рамките на територията.

Друг важен резултат от проекта беше възможността участниците да могат да посветят време, за да 
преосмислят собствената си работа, да споделят концепции за качество на услугите, да направят сравнение 
между ситуацията в собствената си страна и в други с подобен контекст. Следователно увеличило се 
е разбирането на други ситуации, в рамкитеусловия на взаимен обмен на знания. Възможността да 
започнем размисъл за собствените оперативни условия не е лесно, особено в ежедневна реалност на 
доставчиците на услуги.
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2.2. Възможности за бъдещо развитие

<	 Възможността да се срещнат законодателите на национално и европейско ниво. С други думи, 
възможността да се илюстрират направените наблюдения върху качеството на услугите за 
малолетни и непълнолетни, които са жертви на насилие и да се представи набора от индикатори 
за мониторингови дейности на вниманието на компетентните политици на национално и 
европейско ниво, с намерение за насърчаване на бъдещи експерименти, които ще се спонсорират 
и насърчават от публични субекти, и ще се използват като инструмент за наблюдение на услуги;

<	 Възможността да се подготвят нови проекти, като се започва от разработени продукти. С 
други думи, да насърчава продължаването на проекта и оптимизиране на някои от продуктите, 
разработени в рамките на проекта, особено набора от индикатори. В този смисъл, наборът 
от индикатори може да бъде тестван отново в нов териториален контекст, заедно с проекта 
«Дафне», за да провери работата, административните процедури и събирането на данни, както 
и да се интегрират, когато е възможно, набори в различни области. Така също и за прилагане 
на специални сесии за обучение на социални работници и политици, които са задължени да 
използват набора. Новият експеримент (особено ако се провежда за по-дълъг период от време), 
може да се подобри инструмента за мониторинг и да се гарантира бъдещо прилагане;

<	 Подобряване на предлагането на услуга на териториално ниво.
 С други думи, подобряване на ефективността на териториалните служби за непълнолетни, които 

са жертви на насилие чрез инструмент за наблюдение и анализ на резултатите. Ако наборът 
от индикатори се прилага систематично в рамките на набор от хомогенни територии, това би 
осигурило точното познаване на съществуващите услуги, на извършената дейност, както и на 
пропуските, произтичащи от неуспеха да отговорят на специфичните нужди. Това би изисквало 
прилагането на корективни мерки, насочени към анализ на тези аспекти, които са били 
пренебрегвани и следователно да започнат конкретни проекти, споделени и в сътрудничество 
с други територии и определяне на адекватен финансов план с очевидни ползи за самите 
териториалната услуги;

<	 Възможност да се подготвят на иновационни проекти, като се започне от резултатите, 
постигнати от идентифициране на добри практики. Тъй като териториални служби, обществени 
или частни, често експериментират иновативни проекти и модели (за използваните инструменти, 
организационни условия, професионални умения или способността да се изгради мрежа), които 
рядко постигат широко разпространение, каптографирането на услуги за непълнолетни, които 
са жертви на насилие и споделянето на добри практики, извършени в рамките на проекта, дават 
възможност да се идентифицират и да споделят тези преживявания, разглеждани като примери 
за върхови постижения, да се подобрят и популяризират в друг контекст и чрез разработване на 
нови проекти.
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