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Въведение 
 
Настоящият документ съдържа основните елементи от гледна точка на съдържанието и 
методологията, които трябва да бъдат взети под внимание, за да се проведе основния 
курс по ЕЛФО проекта (нарична за по-кратко ЕЛФО) в различните страни партньори.  
 
Обучителният модел е дефиниран като курс "основополагащ", защото неговият основна 
цел е да осигури на участниците първа и основна интегрирана "карта", която да обясни 
"териториите" на настойничеството и приемната грижа чрез системен и 
трансдисциплинарен подход, базиран на принципи и разпоредби за правата на децата.  
 
Такава карта трябва да бъде замислена като послание за потенциалните настойници и 
приемни родители, за процес на непрекъснато образование, който да съпътства техния 
опит за и с детето. Целта на модула е да не се специализират обучаемите по конкретни 
дисциплини, а да им се предоставя всеобхватна "гесталт" и обща представа за тяхната 
привилегирована роля, отговорности и функции по отношение на реализацията на 
правата на детето. Специфична роля, която трябва да се съсредоточи върху това 
центърът да е поставен върху детето, докато се свързва и систематично взаимодейства 
с голямо разнообразие от актьори в системата, които се движат около самото него и 
която трябва да се стреми също така да популяризира неговия най-добър интерес (на 
детето).  
 
Решението да станем настойник/съветници на приемния родител трябва да бъде тясно 
свързано с откритостта и готовността за навлизане в такъв непрекъснат образователен 
процес, както и с усъвършенстването на всички други участници и измерения, които 
имат отношение към благосъстоянието на детето и неговия живот. 
 
Подходът е трансдисциплинарен, защото има за цел да идентифицира и да се свърже с 
разнообразната история на всяко дете чрез холистичен подход, който трябва да 
помогне на попечителите и полагащите грижи да изтъкнат централната позиция на 
човека в различните дисциплини и специфични професионални мандат, играят 
функция, за да определят подходящите отговори. 
 
Като се започне от разработването на интегрирана рамка за правата на детето, курсът 
ще се развие като се идентифицират специфични контексти и ситуации, в които 
настойник и / или приемен родител може да играе роля в гарантирането, защитата и 
насърчаването на най-добрия интерес на детето. Всъщност всеки национален партньор 
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ще реши конкретната група деца, нуждаещи се от настойничество / приемна грижа, 
които ще бъдат взети под внимание.  
 
В Италия и Гърция вече е решено, че непридружените деца мигранти ще бъдат 
основната група, която се разглежда, в България деца, които са били подложени на 
злоупотреба и малтретиране. Тази "секторна" идентификация трябва да се разглежда 
като специфичен фокус, който би могъл да помогне за прецизиране на променливите за 
анализ и действие, като се запази отворената холистична перспектива, основана на 
правата на децата, която винаги трябва да характеризира както настойничеството, така 
и приемната грижа. 
 
Съдържанието и методологията, предложени тук, вече бяха обстойно и задълбочено 
обсъдени по време на обучението за обучители в Avigliana през юни миналата година. 
Както бе договоренo, всяка страна, в рамките на цялостното изпълнението на проекта 
ще адаптира обучителната програма, поставяйки в центъра нуждите на обучаваните в 
рамките на специфичните особености на националния контекст, както и на 
специфичните цели, определени от всеки партньор за изпълнението на проекта. 
 
Всеки партньор по проекта може да използва курса като процес, който може да 
допринесе за подбора (самоизбор) на настойници и приемни родители. С други думи, 
целите и характеристиките на курса предлагат елементи, които биха могли да бъдат от 
значение за профилирането на основните характеристики, на които трябва да се позове 
човек или семейство, за да поеме функциите на настойника и / или приемната грижа. 
Всеки партньор ще реши самостоятелно до каква степен и как предложенията на 
фондацията могат да се използват и в техния потенциал за избор.  
 
Тъй като всеки национален контекст предлага различни дефиниции при определянето 
на особеностите на настойничеството и приемната грижа, курсът ще остане общ на база 
тези различия и ще остави всеки партньор да реши до каква степен и как ще бъде 
необходимо да се уточнят различията. 
 
Това решение ще бъде взето от всеки партньор според групата участници и 
специфичните тематични нужди, върху които е избрал да работи. Тъй като инициативата 
предвижда основно начално обучение и някои последващи сесии, възможно е да се 
отдели основната обучителна част както за настойничеството, така и за приемната грижа 
и да се разграничат групите по време на сесиите за последващи действия. 
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Курсовете за обучение предлагат 5 модула, които трябва да бъдат адаптирани от 
партньора в съответствие с обучението и времето, което ще бъде възможно да се 
организира и изпълни във всеки национален контекст. 
 
Общите цели на обучителния опит (очертани по-долу) трябва да се разглеждат като 
строго взаимосвързани. Всеки конкретен модул за обучение посочва желаните 
резултати и пример за програма, която може да бъде адаптирана във всеки национален 
контекст и настройка. 
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Цели 
 

I. Да придобие знание - предназначени като набор от съществени сведения от 

различни дисциплини, които настойникът / приемният родител трябва да познава, 

за да изпълнява ролята си на представител на правата на детето; 

 
II. Да се наслади на разбирането - предназначен като възможност за обвързване на 

този набор от информация и тези нови знания с особения личен, културен и 

професионален опит на настойника / приемния родител - модулът трябва да 

включва време и случаи, в които участниците да виждат и отразяват връзката 

между техния личен и професионален опит със знанието, че той / тя трябва да 

изпълнява чрез своите функции;  

 
III. Да се идентифицират и експериментират практики - предназначени за 

придобиване на практически инструменти, методи и техники за "свързване", 

комуникация и ефективно действие за и с детето, както и с различните участници 

и функции, които са от значение за насърчаване на неговия най-добър интерес;  

 
IV. Заемане на позиция -  предназначени като възможност на настойника и на 

приемния родител да разберат, че тази функция задължително включва нуждата 

от защита на правата и интересите на детето, но също и необходимостта от 

преоценка на гражданското, етичното, културното положение на детето 

гражданите, които решават да поемат тази нова функция и роля. Също така е важно 

да настояваме, че това положение може да бъде оспорено от заобикалящия ни 

контекст. 

 
Методологични особености 
 

 Теория - Практика: курсът трябва да осигури правилния баланс между теория и 

практика. Също така, като се има предвид, че обучаемите може да нямат 

специализиран академичен или научен опит за дисциплините, които ще бъдат 

предложени, курсът трябва да осигури теоретични опорни точки, които биха 

могли "да имат смисъл" за участниците и да се свържат с техния опит, език и 
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възможности, което да превръща теорията в ясни действия и подходи. В същото 

време курсът не трябва да се въздържа от представяне на сложността на 

проблемите и винаги трябва да оценява теорията като основа за подходяща и 

ефективна практика, която винаги трябва да бъде "кръгообразно1" свързана с 

нея. 

 

 Взаимодействие: условията в това обучение трябва винаги да припомнят факта, 

че знанията и разбирането трябва да бъдат изградени по време на процеса на 

взаимодействие между участниците. Курсът може да предложи някаква 

възможна теория, която трябва да бъде валидирана, като се има предвид 

взаимодействието с участниците. Процесът на обучение ще включва 

представяне по темата, дискусия и работни групи. Ефективността на курса трябва 

да бъде потвърдена чрез взаимодействието с участниците. Обучителят трябва да 

остане отворен за възможността да се учи от това взаимодействие в този смисъл, 

че можем да кажем, че и той самият има достъп до образователно измерение, 

което ще бъде различно с всяка различна група обучаеми. 

 

 Интеграция: въпреки представят набор от специфична информация, процесът на 

обучение винаги трябва да има за цел интегрирането на понятията с методология 

и средства. В тази перспектива отношенията с и между участниците трябва да се 

определят от знанието, което обучението има за цел да прехвърли, но и от 

начина, по който се предава и обработва с групата обучаеми и всеки човек, който 

е част от нея. Това също е една от причините, поради които броят на участниците 

трябва да позволи пряко лично участие в процеса. Когато използваме думата 

"интеграция", говорим и за необходимостта от определяне на учебна среда, в 

която различните дисциплини се интегрират системно помежду си, за да 

генерират нови знания и опит заедно с обучаваните.  

 

 Непрекъснато образование: обучението и следващата сесия трябва да бъдат 

замислени като достъп и постоянство в процеса на непрекъснато образование, 

който ще позволи на настойникът непрекъснато да се учи, придобие опит и да 
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преработи този опит чрез по-нататъшен анализ и размисъл. В тази перспектива 

курсът трябва да бъде замислен като начална и обща карта, която настойникът и 

приемният родител ще продължат да определят сами заедно с детето и заедно 

с общността на настойници, които имат подобен опит. Педагогическото 

измерение, свързано с принципите и разпоредбите за правата на човека, винаги 

ще остане основно в опита за настойничество и приемна грижа, за да се 

гарантира качеството, целесъобразността и ефикасността, целящи запазването и 

насърчаването на най-добрия интерес на детето. 

 

 Супервизия – въпреки специфичния и индивидуален характер на всяка връзка 

между детето и приемния родител / настойника, всеки процес сред възрастните 

и детето трябва да бъде отворен за наблюдение и подкрепа. Настойникът или 

приемния родител трябва да намерят в тази супервизия постоянна подкрепа в 

трудните функции, които са поели. В същото време функционалните отношения, 

които ще се установят, трябва да "дишат" и да се отнасят до общност от практики, 

способни да подкрепят, но и разумно да наблюдават разнообразните 

преживявания, целящи да гарантират най-добрия интерес на детето. Това 

отворено измерение не трябва да възпрепятства в определена степен на 

поверителността, която детето трябва да установи заедно с настойника или 

приемния родител. 

 

 Ясна и динамична парадигма на знанието: за да стане настойник или приемен 

родител даден човек, не е необходимо да има конкретен професионален опит. 

Независимо от този широк и всеобхватен подход, обучението и опитът да бъдеш 

настойник или приемен родител трябва да се основава на солидна и 

изчерпателна теория. Тази всеобхватна теория трябва да позволи на настойника/ 

приемния родител да се отнесе правилно към цялостното положението на 

детето, заедно с неговите особености, разнообразие и история. В същото време 

взаимовръзката, която обуславя опита на обучението и последващите действия, 

трябва да позволи на настойника/приемния родител да се свърже с множеството 

актьори и функции, които ще съставят контекста на детето. Настойниците и 

лицата, които се грижат за тях, следователно трябва да бъдат подкрепени от 
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солидна теоретична подготовка, която ще бъде подходящо опростена и 

допълнена от специфични дисциплинарни компетенции, които ще им бъдат 

предоставени по време на техния опит. Никое малцинство, нито едно 

извънредно положение, нито едно многообразие не трябва да възпрепятства 

необходимостта от подпомагане на настойниците и полагащите грижи с 

подходяща информация, знания и анализи, които да вдъхновяват и ориентират 

подходящите действия. 

 
Обучителни модули 
 
Описанието на проекта, в WS 1 казва:  
Изпълнение на цикъла на обучение: в 5 участващи държави ще се проведат 4 
тренировъчни цикъла от по 3 дни. Броят на участниците във всеки обучителен цикъл ще 
бъде ограничен до максимум 15 човека (с включен джендър балланс), за да се осигури 
взаимодействие между участниците и да се даде възможност за обмен на опит, добри 
практики и възможности за последващи действия (1 цикъл = 3 полудневни сесии = една 
и съща група от 15 участника).  
 
За да се даде възможност за по-широко участие, предложението за цикъла на обучение 
е да се настанят максимум 20 участника за три тренировъчни дни с продължителност 6 
часа всеки. Последващите сесии могат да бъдат използвани за допълване на 
обучението, адаптиране на предложението към специфичната тематична област, която 
е избрана във всеки национален контекст (миграция, злоупотреба и др.), но също така 
да се определят различията във функциите между настойници и приемни родители, 
които се различават в различните държави.  
 
Предложената стандартна програма представлява пример, който може да бъде 
адаптиран към особеностите на националния контекст и процеса на обучение, 
предвидени от всеки партньор, който може да реши да допълни обучението с 
допълнителни сесии, ако сметне за необходимо. 
В тази светлина обучението може да се развие в съответствие със следната структура. 
 
Ден 1 – програма   
Детските права като мултидисциплинарна и цялостна система за оценка и 
насърчаване на най-добрия интерес на детето (5/6 часа) 
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Сесия 0: Приветстване на участниците, много кратко и бързо представяне на обучението (15 
минути) 
Сесия 1: Лично и биографично представяне на участниците (45/60 минути) 
Сесия 2: Представяне на обучението, неговите цели, методология (30/45 минути) 
Сесия 3: Откриване на различните нужди на детето, тяхната взаимосвързаност и еволюцията / 
еманципацията в правата (45 минути) 
Сесия 4: Прилагане на подход, основан на правата на детето, при разглеждането на реален 
случай (90 минути) 
Сесия 5: Ключовите принципи на КПД като интегрирани цели и средства за осигуряване на 
благосъстоянието и закрилата на детето (45 минути) 

 
Ден 2 – програма   
Настойничество и приемна грижа в контекст - основни елементи, за да се разбере как 
се дефинират и работят на национално ниво (5/6 часа) 
 
Сесия 0 - Добре дошли на участниците (15 минути) 
Сесия 1 - Биографично упражнение (15 минути) 
Сесия 2 - Обобщение на основните елементи от Ден 1 (20 минути) 
Сесия 3 - Представяне на националното контекстно настойничество и приемна грижа (60 
минути) 
Сесия 4 - Връзка (силни / слаби страни) на националния контекст с Карта на КПД - работна група 
(60 минути) 
Сесия 5 - Представяне на специфични / тематични проблеми, адресирани на национално ниво 
(60 минути) 
Сесия 6 - свързване на настойници / попечители с работната група на картата на КПД (45 минути) 
Сесия 7 - Уязвимост, устойчивост и контекст - ролята на настойника / приемния родител (45 
минути) 
Сесия 8 - История, разказ и активно слушане (45 минути) 

 
Ден 3 – програма   
Законодателство и стандарти - подпомагане на най-добрата оценка и определяне на 
интереса в живота на детето (5/6 часа) 
 
Сесия 0 - Добре дошли 15 минути 
Сесия 1 - Биографично упражнение 15 минути 
Сесия 2 - Обобщение на предишни сесии 30 минути 
Сесия 3 - Международни стандарти и препоръки 60 минути представяне 
Сесия 4 - Kонкретен опит на настойници и приемни родители / презентация / wъпроси и 
отговори - 90 минути 
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Сесия 5 - Национално законодателство, законодателство, процедури и отговорности на 
настойници / попечители 60 минути 
Сесия 6 - Oпределяне на най-добрия интерес 30 минути 
Сесия 7 - Заключителна оценка 45 минути 
Сесия 8 - Последващ процес 15 минути 
 
Всеки ден се планира да продължи около 5/6 часа и включва различен брой сесии. 
Сесиите представят съдържанието на курса, обхващащо темата, заедно с дейностите и 
бележките за дискусиите oт курса, за да се помогне за обратна връзка с дейностите, 
както и за предложените четения и препоръки. Курсът ще бъде разработен с обща 
продължителност от 18 часа в продължение на 3 обучителни дни. Някои въпроси могат 
да бъдат допълнително обсъдени, допълнени, задълбочени и конкретизирани по време 
на следващите сесии, предвидени от проекта. 
 
Курсът включва максимум 20 участника, за да позволи високо ниво на взаимодействие. 
Всички сесии се провеждат в кръг. Сесиите редуват презентация, провеждане на 
дискусии и груповите упражнения.  
 
Онлайн ресурсният център позволява да се организира и да се предостави 
библиографията, която е посочена по време на курса. Той също така осигурява достъп 
до материалите, произвеждани от всяка група от обучаемите. Ресурсите трябва да бъдат 
организирани чрез концептуална структура, която следва архитектурата на обучителния 
процес и неговите модули. 
 
Обучението се провежда от един основен обучител/фасилитатор, който ще ръководи 
учебния процес с възможната подкрепа на 2-3 ресурсни лица / обучители, които ще 
предоставят специфични експертни познания по избрани основни теми като психо-
социално и културно посредничество, правни въпроси и национални система за 
препращане. 
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Ден 1 
Модул 1: Правата на децата като мултидисциплинарна и цялостна система за оценка 
и насърчаване на най-добрия интерес на детето (5/6 часа) 
 
Цели на обучението  
Този модул се състои от 5 сесии и създава концептуална основа за оценка на 
положението на детето и организиране на функциите на настойничеството / приемните 
родители въз основа на конкретната история и обстоятелства на детето, както и 
особеностите на неговия околен контекст. Чрез участие в този модул за обучение 
участниците трябва да могат: 
 

a) Разбиране на ключовите разлики между подхода, основан на нуждите, и 

подхода, базиран на правата 

b) Разбиране на принципите и разпоредбите на КПД като системна и 

мултидисциплинарна карта за оценка, планиране и популяризиране на най-

добрите интереси на детето 

c) Разбиране за това как КПД може да се използва като всеобхватна справка, в която 

да се прочете повече за контекста на детето, да се идентифицират основните 

заинтересовани страни и участници, да се работи за интегриран, координиран и 

планиран отговор 

d) Разбиране за това как да се използват принципите и разпоредбите на КПД, за да 

се определят, ориентират и изпълняват ролите и функциите на 

настойниците/приемните рродители 

 

Модул първи - Обучителни сесии 
 

Сесия 0: Приветстване на участниците, много кратко и бързо представяне на 
обучението (15 минути) 
 
Тази нулева сесия има за цел просто да приветства участниците в стаята, уверявайки 
ги, че те са на правилното място, благодарете, че присъстват и физически създават 
учебния кръг2 на курса. 

Сесия 1: Лично и биографично представяне на участниците (45/60 минути) 

                                                        
2  Препоръката е целият курс да се води в кръгче (от столове). 
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След като участниците са уверени, че са на правилното място в сесия 0, ще бъдат 
попитани, в началото на курса, да си дадат един момент за медитация и да си 
припомнят значително събитие през живота си от 0 до 18 години. Те трябва да бъдат 
уверени от фасилитатора, че няма да се налага да го споделят с останалите участници, 
ако не искат; може просто да напишат нещото с една дума на листче, което може да 
бъде залепено на флипчарта. В края на петте минути, когато фасилитаторът леко 
подкани всички да запазят мълчание, когато всички участници залепят на флипчарта, 
фасилитаторът избира една по една думите и моли всеки да се представи, като 
започне от думата, а след това да каже името, професията си и каквото искат другите 
да знаят за него/нея (имам куче, живея в провинцията, като спагети др ...). 
Представянията не трябва да се припират и ще приключат след като всеки участник 
сподели своята ключова дума, сподели малко разказа за припомнящия момент, 
довел до тази ключова дума и ще представи своето име, професия и др. 
Фасилитаторът също трябва да напише и да залепи своята ключова дума и ще бъде 
първият, който ще говори, за да определи референтен модел за останалите. 
 
Тази първа въвеждаща сесия е много важна по различни причини, които могат да 
бъдат обяснени частично от фасилитатора непосредствено след представянето на 
всички (по много лек начин) и по време на останалата част от курса. 
 

a) Въпреки че всички сме били деца, имаме някои трудности да си припомним 

детството и значението, което някои неща имаха в живота ни. Тази липса на 

памет може да определи способността ни да се свързваме с деца или юноши 

и да разберем тяхната гледна точка. 

b) Ако искаме да обмислим централното място на детето и неговата история, 

трябва също така да вземем предвид, че нашата история е определящо 

измерение на връзката. Можем да поемем ролята на настойник или приемен 

родител, но нашата история винаги ще бъде там и от начина, по който това е 

самата история на всеки участник и измерението, което определя факта, 

заради което посещава този курс на обучение. 

c) По време на курса искаме да се свържем помежду си преди всичко като хора, 

а не като професионалисти. Фактът, че представяме малка част от нашата 

история, преди да заявим функция или роля си дори, ще помогне да се 

"разчупи леда", но и да се създаде обща "текстура", като се има предвид, че 
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по-голямата част от времето малкото разказване на участниците припомня 

спомени на другите за подобни такива събития / елементи. 

d) Помолихме участниците да разкажат една малка част от историята си и всеки 

разказ припомни нуждата от някой, който слуша без предразсъдъци и от 

страна на разказвача и е с минимална степен на доверие към фасилитатора и 

другите неизвестни хора в стаята. 

e) Помолете участниците да използват паметта си в контекста на курса на 

обучение. Паметта е динамично измерение и собствената ни история се 

припомня по различен начин в зависимост от средата, в която се намираме, от 

хората, които имаме наоколо и от фазата на нашия живот, в която се намираме. 

В тази перспектива историята на всеки човек винаги е различна и се променя 

във всеки един момент във връзка с различни елементи (вътре и отвън). Това 

също може да е и причината, поради която не искаме да поставяме етикети 

или да категоризираме децата само във връзка с проблема, който изпитват или 

имат. 

f) Фактът, че започвате с биографично упражнение, може да помогне на 

участниците да разберат, че капацитетът на настойника или на приемните 

родители има много общо с цялостния капацитет на лицето като цяло, а не 

само с професионалните или специализирани компетенции, знания и умения. 

В същото време да бъдеш настойник или приемен родител ще означава 

цялостна връзка с детето във всичките му измерения. 

g) По принцип, ако това упражнение с биографичните презентации се извършва 

с лекота и доброта, води до установяването на неформална и незаплашваща 

атмосфера, която помага на групата да започне процеса с "десния крак3" и 

правилното настроение.  

В края на презентацията, фасилитаторът може да напише няколко ключови думи по 
време на своето обяснение, докато обяснява (биография, разкази, разказ, слушане, 
памет, динамика). Както вече беше споменато, това обяснение трябва да бъде много 
леко и ненатоварващо. Фасилитаторът, заедно с участниците, се опитва да създаде 
част от условията за една взаимна, приятелска и стимулираща учебна среда, която е 

                                                        
3 Идиом, става дума за суеверие, което казва, че ако станеш от леглото с левия крак, няма да ти върви 
през деня.  
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уникална сама по себе си, тъй като никога преди това не е била установявана подобна 
такава сред същите тези хора и в същото време. 
Разбира се, има много възможни връзки на това упражнение с процеса на развиване 
на смислена връзка с дете, което все още е неизвестно. Въпреки тази потенциална 
"плътност" бихме искали тази първа презентация да бъде весела и в крайна сметка 
дори забавна. Нека помним, че фасилитаторът ще се представи през/чрез това първо 
упражнение, което трябва да остане просто, ненатрапчиво и релевантно, дори и 
участниците да го сметнат за малко странно. Участниците не бива да бъдат 
притискани по време на обучението, а фасилитаторът не трябва да се безпокои за 
времето, а да се вслушва и да се свързва с разказите на участниците. Заключението 
на презентацията трябва да подчертае, че да бъдеш настойник или приемен родител 
има нещо общо с историята на друг човек, но също и със собствената ни история. Без 
тази връзка ще бъде много трудно да се създадат смислени отношения и 
преживявания. 
 
Постовете (лепящите листчета) на 
участниците на флипчарта хартия, ще бъдат 
поставени в центъра на кръга по време на 
презентациите. Ключовите думи на 
фасилитатора ще бъдат написани и също 
поставени в средата на кръга. Накрая може да 
залепите флипчарт листа на стената. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Сесия 2: Представяне на обучението, цели, методология (30/45 минути) 
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След като завърши представянето на участниците, фасилитаторът ще изясни 
естеството на обучението по отношение на целите и методологията.  
 
За да опише целта, фасилитаторът ще предложи на групата някои слайдове 
(флипчарт), които ще изяснят обосновката, която ще ръководи обучението и неговата 
методология: 
 
Първата е извлечение от преамбюла на Конвенцията на ООН за правата на детето, 
която изяснява ролята и функциите на семейството: 
 
Убедени, че семейството, като фундаментална група от обществото и естествената 
среда за растежа и благосъстоянието на всички свои членове и особено на децата, 
трябва да получи необходимата защита и помощ, за да може да поеме изцяло своите 
отговорности в общността. 
Признавайки, че детето, за пълно и хармонично развитие на личността си, трябва да 
израсне в семейна среда, в атмосфера на щастие, любов и разбиране. 
 
Вторият слайд представя член 20, който признава правото на всяко дете, лишено от 
подходяща семейна среда, да има право на алтернативни грижи и специални мерки 
за защита. 
 
Член 20 
1. Дете, временно или постоянно лишено от семейната си среда или в чийто личен 
интерес не може да бъде позволено да остане в тази среда, има право на специална 
закрила и помощ, предоставена от държавата. 
2. Държавите-страни, в съответствие със своите национални законодателства, 
осигуряват алтернативна грижа за такова дете. 
3. Такива грижи могат да включват насърчаване на настаняването, кафала на 
ислямското право, осиновяване или, ако е необходимо, настаняване в подходящи 
институции за грижа за деца. При разглеждането на решения трябва да се обърне 
дължимото внимание на желанието за приемственост в възпитанието на детето и на 
етнически, религиозен, културен и езиков произход на детето. 
 
Третият слайд ще използва член 5 от КПД, за да изясни задължението на държавата 
да признае легитимността и да поддържа функциите на настойниците и приемните 
родители. 
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Член 5 
Държавите-страни ще зачитат отговорностите, правата и задълженията на родителите 
или, когато е приложимо, на членовете на разширеното семейство или общност, 
както е предвидено в местните обичаи, законни настойници или други лица, законно 
отговорни за детето, да осигурят по последователен начин с развиващите се 
способности на детето, подходяща посока и насоки при упражняването от детето на 
правата, признати в тази конвенция. 
 
Четвъртият слайд е извадка от коментара № 6 на КПД, в който се посочва 
необходимостта настойниците и приемните родители да бъдат подготвени и обучени 
да изпълняват своите функции. 
 
Настойниците трябва да имат "необходимия опит в областта на грижите за децата, за 
да гарантират, че интересите на детето са безопасни и че правните, социални, 
здравни, психологически, материални и образователни потребности на детето са 
покрити по подходящ начин, наред с другото, настойника, който действа като връзка 
между детето и съществуващите специализирани агенции / лица, които осигуряват 
непрекъснатостта на грижите, изисквани от детето". 
Източник: Комитет на ООН за правата на детето (2005 г.), Общ коментар № 6, 
Отношение към непридружени и разделени деца извън тяхната страна на произход. 
 
“Следва да бъдат разработени специални подготвителни, помощни и консултантски 
услуги за приемни родители, които да се предоставят на лицата, които се грижат за 
тях редовно, преди, по време и след настаняването." 
Източник: Насоки на ООН за алтернативната грижа за децата. 
 
Фасилитаторът ще изясни, че:  

 Настойник или приемен родител е нужен, за да се изпълни това право при 

липса на естествено семейство.  

 Настойникът и приемният родител имат привилегирована връзка с детето, но 

те трябва да действат в контекста на други участници.  

 Те не са непременно професионалисти, но трябва да бъдат подготвени и 

поддържани, за да изпълняват подходящи функции, за да насърчат най-

добрия интерес на детето в контекст, който често не предоставя отговори, 

съответстващи на този принцип.  
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На този етап фасилитаторът ще представи 4-те цели на обучението (вж. Стр. 2-3). 
Възможно е да се използва следният слайд, докато се обясняват понятията. След 
обясняването на четирите цели на обучението ще бъде изяснено, че общата културна 
парадигма на препращане ще бъде Конвенцията за правата на детето, предназначена 
не само за правен инструмент, а като мултидисциплинарна и системна платформа, 
която да ръководи и поддържа настойника и връзката му с детето. Може да се 
използва понятието КПДкато педагогика на човешкото развитие. 

 
АНДИ: 

1. Knowledge - знание 

2. Comprehension - разбиране 

3. Practice - практика 

4. Positioning – позициониране 

5. CRC – Pedagogy of human development – КПД – педагогика на човешкото развитие 

 
Изяснявайки, че съдържанието и методологията са тясно свързани, фасилитаторът ще 
предложи методологическите характеристики, описани на страница 3. Няма да е 
необходимо на този етап да се задълбочава обяснението и методологията може да 
бъде представена чрез слайд / флипчарт, в който се посочва заглавието на 
характеристики (теория и практика, интеграция, взаимодействие и др.) 
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Това представяне на курса е важно за самия курса, тъй като предоставя първата карта 
на участниците. Фасилитаторът ще помоли участниците да имат предвид целите и 
методологическите характеристики, тъй като те ще представляват средството за 
оценка на качеството и ефективността на обучението в края му. 
 
Също така е важно фасилитаторът да е ясен за това, че тези цели и методологични 
особености представляват пресечни измерения на обучението в смисъл, че 
разнообразната информация и съдържание, които ще бъдат разработени, трябва да 
се свържат с тях. 
 
Ако от една страна тези критерии се отнасят до опита от обучението, те биха могли да 
се отнасят и за това какъв опит е нужен за един ефективен настойник или приемен 
родител. Фасилитаторът може да предложи този размисъл в края на тази сесия. 
 
Ако е необходимо, групата може да проведе кратка пленарна дискусия, за да се 
гарантира, че групата и нейните очаквания са изяснени с целите и подхода. По 
някакъв начин този момент представлява един вид нематериален "договор" между 
обучаващия и обучаваните. 
 

Сесия трета: Откриване на различните нужди на детето, тяхната взаимосвързаност 
и еволюцията / еманципацията им в правата (45 минути) 
 
Фасилитаторът ще скицира в средата на флипчарта едно стилизирано дете и след като 
уточни, че е човек на възраст от 0 до 18 години, ще помоли участниците да помислят 
за неговите нужди. Докато участниците споменават различни неща (храна, 
образование, мечти и др.), фасилитаторът ще ги напише на случаен принцип на 
флипчарта около детето. В този момент не е необходимо обсъждане, обмен или 
обяснение. Мозъчната атака ще приключи, когато групата, помолена от фасилитатора, 
реши, че малко или много са споменати всички нужди. Фасилитаторът споменава 
факта, че това упражнение разбира се може да бъде по-конкретно, но предложените 
от групата елементи дават една доста завършена картина.  
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По принцип е вероятно елементи като пари, секс, работа да не излязат по време на 
мозъчната атака. Ако това се случи, фасилитаторът ще допълни списъка, като 
подчертава, че като цяло имаме една романтична и идеална култура и представа за 
детството, която не позволява винаги да се признава реалността на това дете, но също 
и въздействието на много други области, които не отчитаме, а имат влияне върху 
децата. Това може да доведе до акцентиране на факта, че ние сме много 
концентрирани върху децата, само когато са в опасност или представляват 
недостатък, специфична необходимост, но без съмнение, че възрастният свят изпитва 
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затруднения при интегрирането на децата в разсъжденията в много области, в крайна 
сметка със сигурност ще има решаващо пряко и косвено въздействие върху децата 
(икономика, замърсяване, пазар на труда и др.). Въпросът е, че, разбира се, ние 
разпознаваме нуждите, но погрешно сме склонни да гледаме на децата като на 
"отделен свят" с всички последици от тази ограничена перспектива. 
 
Вторият елемент, който би могъл да бъде засегнат във връзка с нуждите, подчертани 
от упражнението, е дали нуждите на възрастните са толкова различни. Отговорът ще 
бъде не, тъй като всички деца имат нужда от същите неща, въпреки че различни 
условия са от значение и за възрастните. Отново мислим за децата по един доста 
несвързан начин, като не считаме, че те са пълноценни хора като нас и че сме хора 
като тях. Упражнението с паметта, направено в началото на сесията, би могло да 
помогне в това колко трудно е да си спомним своето детство, тъй като е трудно да се 
разбере какво означава детството за дете. За настойник или приемен родител винаги 
ще бъде много важно да съживите този вид разбиране и съпричастност. 
 
Третият елемент, който трябва да посочим, е да се отчете, че всички нужди са 
свързани и, че е необходимо да се разгледа тази взаимовръзка, за да се разбере 
всяка конкретна нужда, както и да се отговори по подходящ начин на нея. Може да се 
изтъкне колко фрагментирани са отговорите на нуждите на децата, когато това е 
определено от фрагментирана дисциплинарна визия. Фасилитаторът ще покани 
обучаемите да прилагат и използват системна визия, в която ще бъде важно да се 
вземат предвид не само конкретните условия, а и отношенията между тях. Би могло 
да се изтъкне колко е важно настойникът или приемният родител да е наясно с тази 
система и да взаимодейства с нея. Това вероятно е една от специфичните особености, 
които един настойник или приемно семейство ще представляват, в сравнение с 
професионалист, който често се определя изключително от конкретен мандат. 
 
На този етап обучителят ще предложи чрез слайд или флипчарт различна и 
специфична група от нужди.  
 
Необходимостта може да бъде описана като нещо, което е необходимо, много важно 
или съществено важно за един човек да живее здравословен и продуктивен живот. 
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Човешките потребности могат да бъдат категоризирани по много различни начини. 
Фигура 1 показва един начин за категоризирането им.  

 

 Физически нужди: подслон, 

здравеопазване, вода и 

канализация, защита от 

замърсяване на околната среда, 

адекватна храна, подходящо 

облекло и защита от насилие, 

експлоатация и злоупотреба, 

упражнения за силовa 

издръжливост и координация, 

възможности за развитие на 

физически умения. 

 Социални, икономически и културни потребности: познаване и уважение към 

собствения език, религия и култура, стабилна социално-икономическа среда, 

достъп до подходящо ръководство и подкрепа, достъп до качествено 

образование, игра и приятелство, свобода от дискриминация и предразсъдъци, 

работа и възможности за обслужване.  

 Психологически, интелектуални и емоционални потребности и необходимост от 

упражняване на правото на избор: стабилна и любяща семейна среда, чувство за 

принадлежност и идентичност, подходяща за възрастта информация, 

стимулиране и възможности за слушане и приемане на сериозно, модели за 

проблем решаване и критическо мислене, чувство за ценност, ценност от другите, 

способност да допринасяте или да повлиявате положително на вашия свят, 

възможности за избор и развитие на познавателни таланти и творчески 

потенциал. 
 

Development - Развитие 

Survival - Оцеляване 

Protection - Закрила 

Participation - Участие 

Физически

Социални, 
икономиче

ски, 
културни

Психологически, 
интелектуални, 
емоционални

Духовни
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 Духовни потребности: изследване, разбиране и оценяване на природата на 

живота, човечеството и вселената - на това, което лежи отвъд времевия и 

материалния свят и възможностите за свързване с безкрайното и крайното. 

Човешките нужди често могат да бъдат групирани в повече от една позиция. Детето 
например има нужда от подходящо здравеопазване, което е социална нужда. 

Понякога тази необходимост може да е свързана със 
сериозно нараняване или заболяване, което е 
физическа нужда или е свързано с психично здраве, 
което е психологическа нужда. Човек може да 
разчита на молитва в период на болест, 
демонстрирайки необходимостта от духовна 
подкрепа. 
 
Ако не са изпълнени нужди, като храна, добра 
хигиена, образование и достъп до здравни грижи, 
децата няма да могат да се радват на детството си 
или да постигнат оптималното си ниво на развитие, 

докато растат.  
  
Сесията ще приключи, като се предложи друг диапазон, за да покаже как принципите 
и разпоредбите на КПД обхващат и обединяват всички нужди, които са били 
разгледани чрез еманципиране на нуждите в правата на човека, с всички последици 
от тази промяна на парадигмата. Важно е да се подчертае, че признаването на 
потребностите е много важно и не е алтернатива на парадигмата за правата на човека. 
Отсега нататък ще се позовем на нуждите във връзка с правата (нужди / права). 
 
Фасилитаторът ще предложи да се групират нуждите / правата на КПД в 4 области, а 
именно: Оцеляване / първични нужди - развитие - защита - участие с детето в 
средата. 

Оцеляване [чл. 23-27 - КПД] 
 

В тази секция са взети предвид всички 
нужди, отнасящи се до биологичните нужди, 

свързани с личностното развитие като 
наличието на храна, настаняване, 

медицинска грижа. 
 
 
 

Развитие [чл. 27-31 - КПД] 
 

В тази секция са взети предвид всички 
нужди свързани с когнитивното, 

емоционалното, социалното и културалното 
развитие на човека. В тази категория са 

включени: образование и нужда от 
обучение; културното посредничество и 

валоризация на културно-религиозна 
идентичност; социалните отношения и 



 

 
 

Център за социална рехабилитация и интеграция на деца и 
лица, пострадали от насилие, трафик и на други рискови групи 

 

 

 

Co-funded by 
the European Union 

This publication has been produced with the financial support of the Rights, Equality and 
Citizenship Programme of the European Union. The contents of this publication are the sole 
responsibility of its author and can in no way be taken to reflect the views of the European 
Commission. 
 
Project title: Empowering guardians, Legal representatives and FOster families of children 
deprived of parental care against violence through child rights  
Project number: JUST/2015/RDAP/AG/VICT/9266 

 
 

 
 
 
 

Ключови думи: 
 

Храна – Настаняване – Здравни грижи – 
Здравни условия – Основни услуги за 

деца 

развлекателни нужди, свързани с правото 
на споделяне на културни, художествени и 

игрови дейности с връстници. 
 

Ключови думи: 
 

Училище – Работа – Игра – Проект на 
живота – Културна идентичност – Личен 

багаж – Уважение - Валоризация 

Защита [чл. 19-22 и 32-37 - КПД] 
 

В тази секция са взети под внимание 
действителните и потенциалните нужди, 

произтичащи от специфичните уязвимости 
на дадено лице в първия етап от живота си, 
пропорционално на собственото развитие 

на способностите си. Идеята за защита 
включва и нивата на превенция, 

рехабилитация и овластяване. Специално 
внимание се обръща на текущия потенциал 

- явление, свързано с нечовешко или 
унизително отношение, неглижиране, 

злоупотреба при задържане, физически / 
психически злоупотреби, насилие, трафик, 

сексуална и трудова експлоатация. 
 

Ключови думи: 
 

Безопасно място – Идентификация – 
Разбиране – Слушане – Културно 

посредничество – Умения за 
професионалисти – Семейство – Група 

на връстниците 

Участие [чл. 12-17 - КПД] 
 

В тази секция са взети под внимание всички 
тези нужди, свързани с възможността за 

упражняване на нечии умения за 
определяне на собствен контингент и 
бъдещи условия. В тази категория са 

включени прерогативи, свързани с 
упражняването на правата и задълженията, 

условията, свързани със статута и 
гражданство, възможността за достъп до 
подходяща и изчерпателна информация, 
както и да изразят становища, които са 

взети под внимание. 
 
 
 

Ключови думи: 
 

Информация – Разрешение за 
пребиваване –Правна помощ – 

Културално и езиково посредничество – 
Права - Ориентация – Компетенции на 

професионалисти 

 
Фасилитаторът ще предложи дефиниция на всеки квадрант и ще обмени мисли с 
групата, за да потвърди този пасаж от нуждите до правата. 
 
Сесията ще приключи, като се споделя тази карта на потребностите / правата, но и 
чрез изясняване на разликите между подход, основан само на нуждите, с подход, 
основан на права. Разликите ще бъдат откроени и описани на флипчарта / слайда и 
може да изискват кратка дискусия с групата. 
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Подход за основни нужди Подход за правата на човека 
Нуждите са посрещнати или изпълнени Правата се реализират (уважавани, защитени 

и изпълнени) 

Нуждите не означават отговорности или 
задължения 

Правата винаги предполагат съответни 
отговорности или задължения 

Нуждите не са непременно универсални Правата на човека винаги са универсални 

Основните потребности могат да бъдат 
постигнати чрез фокусиране върху цели 
или резултати 

Правата на човека могат да бъдат осъзнати 
само чрез внимание към резултатите и 
процеса 

Нуждите могат да бъдат класирани в 
йерархия на приоритетите 

Правата на човека са неделими, защото са 
взаимозависими; няма такова нещо като 
"основни права" 

Нуждите могат да бъдат посрещнати 
чрез милосърдие и доброжелателство 

Благотворителността и доброжелателството са 
по избор, докато правата включват 
отговорности или задължения 

Счита се за приемливо да се твърди, че 
"80% от всички деца имат нужда да 
бъдат ваксинирани". 

При подхода за правата на човека това 
означава, че 20% от всички деца не са имали 
правото да бъдат ваксинирани 

 
>>> НAND OUT - КАРТА НА ПРАВАТА/НУЖДИТЕ 
 
Крайната точка е да се предложи на настойника и на приемния родител бъдейки 
актьори, които конкретно разпознават и подкрепят нуждите за прилагане на правата 
на децата във връзка с уникалното дете, да се грижат в рамките на сложна система от 
условия и участници, чиято функция и връзки да бъдат идентифицирани чрез същата 
карта4. 
 
До края на тази сесия първа основна карта/цел за определяне на ролята на 
настойника ще бъде очевидна за обучаемите. Останалата част от обучението ще бъде 
насочена към по-нататъшно определяне на тази карта, за да се осигури на 
обучаващите това да бъдат обезпечени с насоченост, за да развият своя опит с децата. 
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Този опит ще предостави допълнителни елементи за разрастване и изясняване на 
основната карта, предоставена от настоящия курс. 

Сесия 4: Прилагане на подход, основан на правата на детето, при разглеждането на 
реален случай (90 минути) 
 
На този етап участниците ще бъдат помолени да прилагат конкретно предложения 
подход към даден казус. Ще бъдат разделени на групи от максимум 5 души на 
случаен принцип, всяка група ще получи различен реален случай (половин страница 
описание, без термини, а просто повествование) и ще бъдат помолени за 45 минути 
да:  

 да разберат какъв е случаят и да решат как ще се отнасят към детето, за да 

получат повече и по-добра информацията 

 да определят поредица от нужди / права, заедно със съответните действия, 

които системата за защита трябва да насърчава  

 да идентифицират кои участници в системата трябва да бъдат включени  

Всяка група ще представи на пленарно заседание случая и резултатите от размислите, 
разработени в рамките на 5-10 минути във всяка група. Фасилитаторът ще подкрепи 
и леко ще коментира презентацията, като припомни връзката им с картата на 
потребностите / правата, както и с необходимостта от свързване на елементи и 
систематично идентифициране на връзката между нещата. 
 
Сесията ще приключи, като посочите следното: 

- всеки случай е различен, тъй като всяка история е различна. Грижите на 

настойника и приемния родител трябва да отговорят на различията, които 

детето предлага и винаги да ценият историята на детето. 

- Перспективата на детето винаги трябва да бъде взета под внимание 

- Настойникът/ приемният родител играе уникална системна функция за 

насърчаване на интереса на детето в смисъл, че поддържа връзката на 

елементите в контекста на детето 
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- Настойникът/приемният родител трябва да знае, да 

разбира, да прави и да бъде. Всяка детска история се 

нуждае от човек, който да активира всички тези 

измерения. 

Лого на Safeguard ще даде възможност да обясните детето, 
историята, контекста, близостта с настойника / приемния 
родител 
 

Сесия 5: Ключовите принципи на КПД като интегрирани цели и средства за 
осигуряване на благосъстоянието и закрилата на детето (45 минути) 
 
Като се започне от представената предишна карта, фасилитаторът ще представи на 
участниците четирите основни принципа на КПД, а именно най-добрия интерес на 
детето, закрилата на живота и оцеляването, участието и недискриминацията.  
 
Те трябва да бъдат представени от конкретен член на КПД като цели, контекст и 
атмосфера, които трябва да определят проекцията на всеки настойник / приемен 
родител. 
 
Обучителят трябва да подчертае, че тези принципи не са само философски набор, но 

са част от закона и всяка държава, 
ратифицирала КПД, трябва да отговори 
на тяхното прилагане. 
 
Non-discrimination – недискриминация 
Best interest – най-добрият интерес 
Participation – участие  
Survival and development – оцеляване и развитие 

 
В същото време би могло да се 
предложи и наборът от принципи и 
разпоредби на КПД да представлява 
холистична педагогика, която трябва да 
представлява основна справка за 
приемните родители, но също така и за 
всички професионалисти и актьори, 
работещи с и за деца. 
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Сесията може да включи обмен и дискусия в пленарен формат въз основа на 
предложената информация и идеите на обучаваните. 
 
Обучителят ще предостави на участниците текста на КПД (по-добре, ако бъде 
опростен), като поясни, че всеки настойник / приемен родител има нещо общо с 
всички съдържащи се в нея членове. 
 
>>> HAND OUT - КПД (опростена версия) 
 
Модулът ще приключи с обобщение на елементите, които са били обсъждани през 
деня, което представлява основата за продължаване на обучението. Обучителят 
може да припомни използвайки слайдове, повече за целта на обучението, 
приканвайки обучаемите да обмислят връзката им с опита си. 
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Ден 2  
Настойничество и приемна грижа в контекста - Основни елементи за разбирането как 
са дефинирани и работят на национално равнище. 
 
Цели на обучението  
Този модул обхваща 6 сесии, които имат за цел да осигурят на участниците цялостна 
представа за начина, по който настойничеството и приемната грижа се прилагат на 
национално равнище чрез идентифициране на силните и слабите страни. През деня ще 
бъде представена специфичната област на работа и група деца, които ще бъдат взети 
под внимание във всяка съответна страна, както и специфичните функции, които 
настойници / приемни родители трябва да прилагат съгласно подхода, основан на 
правата на детето. Ще бъде споделено и обсъдено повече за проницателност, разказ и 
активно слушане. До края на деня участниците трябва да могат: 
 

a) Имат ясна представа за начина, по който настойничеството и приемната грижа са 

определени и работят в национален контекст със своите силни и слаби страни. 

b) Разберат как тези институти се отнасят за конкретна област на работа като 

миграция, злоупотреба в съответствие с насоките, определени от партньорите по 

проекта ELFO на национално ниво 

c) Разберат кои са предизвикателствата, свързани с прилагането на подхода, 

основан на правата на детето, във връзка с променливите, идентифицирани на 

национално равнище.  

d) Разберат колко е важно да се обмисли разказите на детето и способността на 

настойника / приемният родител да използва слушането като ключ за 

разпознаване и подкрепа на устойчивостта на детето. 

 

Сесия 0 – Приветстване на участниците (15 минути) 
Учебната среда трябва винаги да бъде топла, приятелска и приветлива за участниците. 
Определянето на тази величина е много важно за развитието на приятна учебна 
среда, но и за предаването на посланието, че началната точка на всяка връзка (както 
и момента на приключване) определя качеството на това, което се случва между тях. 
Дори и много технически въпроси могат да бъдат представени чрез създаване на 
контекст, който да активира участниците и да благоприятства способността им да 
свързват нещата помежду си, както и на личното и разнообразно преживяване, което 
всеки човек носи в обучението. Част от посрещането/приветствието на всеки участник 
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при пристигането му/ѝ, фасилитаторът ще определи неформална и весела среда, като 
зададе леки въпроси или разказва нещо за себе си. 

Сесия 1 – Биографично упражнение (15 минути) 
Както и в предходния ден и с една и съща цел, участниците ще бъдат помолени да 
мислят за един момент от детството си / юношеството (0-18 години), което е трудно. 
Причините, поради които ще бъдат помолени да започнат деня с това малко 
биографично упражнение, вече са обяснени по време на ден 1, но те могат да бъдат 
повторени при необходимост. За да се спести време, всеки човек след 3-5 минути 
медитация / спомняне няма да бъде помолен да разкаже конкретното събитие в 
пленарен формат, а само на участниците, които седят до него. Тази сесия може да е 
сравнително кратка, но не трябва да се препира и бърза във времето. 

Сесия 2 - Обобщение на основните елементи от Ден 1 (20 минути) 
Фасилитаторът ще припомни основните елементи на първия ден, за да освежи 
паметта на групата, но и да гарантира непрекъснатостта и кръговрата на 
информацията и процесите, които свързват трите дни на обучение, както и цялостния 
подход. Различните сесии могат бързо да бъдат припомнени, както и четирите 
основни цели на обучението. Фасилитаторът ще попита участниците дали са 

възникнали съмнения / въпроси от първата сесия. За да не се 
забавя програмата, плаващите въпроси могат да бъдат 
отбелязани на флипчарт (хладилник), за да бъдат разгледани По 
някое време в програмата.   
 
Тази практическа мярка, цели да отчете правилно исканията на 
участниците, без да създава проблем за програмата на 
обучението и би могла да бъде приложена още от първия ден. 
Това би могло да успокои участниците по отношение на 
капацитета на средата за обучение, както и да ги прикани да 
слушат (в съответствие с принципите, които се предлагат) и в 
същото време да осигури инструмент за продължаване на 
програмата, като се вземат предвид различните въпроси, които 
ще възникнат по време на процеса. Понякога може да е 

средство за полезно "бягство" в ръцете на фасилитатора от продължителни и 
непродуктивни дискусии. 

Сесия 3 - Представяне на Националния контекст по отношение на  настойничеството 
и приемната грижа (60 минути) 
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Обучителят ще представи чрез презентация система за настойничество и приемна 
грижа във всяка собствена държава според националната оценка, извършена от всеки 
партньор. В края на презентацията ще остане място за въпроси и отговори. 
Структурата на тази презентация би могла да използва индекса, който е бил споделен 
за провеждане на националната оценка, като се има предвид, че не е твърде дълъг и 
че представянето е доста интерактивно. 
Да бъде подготвена от всеки партньор 

Сесия 4 - Връзка (силни / слаби страни) на националния контекст с Картата на КПД - 
работна група (60 минути) 
След като представи националния контекст, фасилитаторът ще се върне към 
оцеляването, развитието, защитата, картата за участие, представена по време на 
първия ден и ще поиска, поставяйки това на групов анализ, за да свърже националния 
контекст с тези 4 области въз основа на правата на децата. Съдържанието на тази 
сесия трябва да бъде подготвено предварително от всеки фасилитатор, за да се 
подкрепи груповият анализ и да се излезе с окончателна "оценка", която да изясни 
какви са силните и слабите страни на системата в съответствие с перспективата за 
правата на детето. Това колективно упражнение може да се направи във формат 
работа в група с флипчарт, който постепенно ще бъде изпълнен с елементи по време 
на дискусията или фасилитаторът може да реши да отдели първите 20-30 минути от 
презентация и след това да раздели участниците на 4 работни групи, които ще 
организират презентацията съгласно към картата на КПД, където всяка група ще се 
опита да идентифицира силните и слабите страни на една от точките (оцеляване, 
развитие и т.н.), както и да я представи в групата. Разбира се, тази втора възможност 
рискува да отнеме повече време. 

Сесия 5 - Представяне на специфични / тематични проблеми, адресирани на 
национално ниво (60 минути) 
Съгласно договореното в Avigliana, обучителят или допълнителният човек ще 
представи основните въпроси, адресирани от всеки от партньорите (миграция, 
насилие, малтретиране, правосъдие). В тази тематична презентация ще бъде важно 
да се опитаме да възпроизведем картата, основана на правата, споделена в 
предишната сесия. Предлага се също така да се направи обяснението чрез използване 
на значителен казус и да се направи анализ на нуждите / правата и реакциите на 
системата за закрила на детето. Следващата сесия (6) ще бъде посветена на 
идентифицирането на функциите на настойници / полагащите грижа във връзка с 
конкретната област на работа, избрана на национално ниво.  
Да бъде подготвена от всеки партньор 
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Сесия 6 - свързване на настойници / приемни родители с работна група на картата 
на КПД (60 минути) 
Групата ще бъде разделена на групи, състоящи се от 4-5 души. Групата ще бъде 
помолена да работи по представения в сесия 6 казус, като идентифицира какво трябва 
да направи настойника/ приемния родител в четирите области на първичните нужди 
/ развитие / защита / участие и с кой друг участник трябва да се отнасят. Ако няма 
време, всяка група може да бъде помолена да разгледа само една област, като 
първични нужди / развитие и т.н. Групите ще презентират пред цялата група 
резултатите от работата си и обучителят ще допълни презентацията с елементи, които 
се считат за необходими за изясняване на функциите на настойниците/ приемните 
родители в конкретната област, разглеждани на национално равнище. Използването 
на конкретен казус както в сесия 5, така и в сесия 6, ще помогне да не бъдете твърде 
общи или теоретични. 

Сесия 7 - Уязвимост, устойчивост и контекст - ролята на настойника / приемния 
родител (45 минути) 
Обучителят въвежда концепциите за уязвимост и устойчивост: децата често сами по 
себе си се смятат за "несигурни" и се нуждаят от специална защита. Съществуващите 
определения постигат консенсус, че уязвимостта е съвкупна концепция, съставена от 
динамично взаимодействие на риска и устойчивостта. Уязвимостта е причинена от 
риска и е балансирана от устойчивостта, т.е. способността да се справя с риска. 
Мерките, които имат за цел да намалят рисковете и в същото време да укрепят 
устойчивостта, ще бъдат в добра позиция за намаляване на уязвимостта. 
Настойникът/приемният родител има позиция, която може да засили устойчивостта, 
да намали рисковете и да допринесе за широкомащабна профилактика. 
 
Рискът и устойчивостта, като детерминанти на уязвимостта, не са нито изолирани, 
нито статични, но трябва да бъдат разбрани в съответствие с динамичен екологичен 
модел: личните рискове и устойчивостта са тясно свързани с рисковете и 
устойчивостта, произтичащи от преките и непреки отношения, системи и среди и са 
изложени и взаимодействат с тях. Сред тях индивидуалните характеристики и ресурси 
(индивидуални фактори) представляват съответните условия на контекста, в който 
човек живее (контекстуални фактори, включително семейството, социалната група и 
околната среда).  
 
След това кратко въведение, обучителят представя модел, базиран на централното 
място на детето, за да се квалифицира устойчивостта по отношение на факторите на 
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риск и защита. Устойчивостта във физиката е способността на тялото да не се променя, 
след като е подложена на различни тежки условия.  
 
В нашия контекст е замислен като: 

- силата на човека, семейството, общността да издържа на натиска 

- способността на човека, семейството, общността да се противопоставя на 

разрушителната (непозитивна, развитието) промяна 

- способността на личността, семейството и общността да запазят положителни 

характеристики, въпреки несгодите 

- индивидуалната и релационна устойчивост 

- съществуващи положителни качества, характеристики, поведение, 

функциониране, взаимоотношения, които са били задържани преди 

неблагоприятно положение, т.е. те са оцелели от излагането на несгоди. 

(Papadopulos) 

Крамер и Бала разработиха модел за изследване, в който наблюдават лицата, 
търсещи убежище, и бежанците, живеещи в убежище. Първото измерение описва 
нивото на издръжливост по отношение на защитните / рисковите фактори, което 
зависи от алхимията измежду 3 динамични и взаимозависими измерения на 
отношението лице / контекст: 
 
a) НИВО НА ХАОС: предназначени във връзка със способността на лицето да даде ред 
и смисъл на различните аспекти на собствения си опит 
b) НИВО НА КОНТРОЛ: способността на човека да управлява елементите на своята 
реалност и контекст 
c) НИВО НА ГЪВКАВОСТ: способността на лицето да променя своите схеми за справяне 
и да се адаптира към промените в своя контекст. 
 
Следвайки цялостния подход на изследването, разказът - предназначен също така 
като отразяващ или самостоятелен разказ - до голяма степен остава начинът, по който 
тези измерения могат да бъдат притежание, да взаимодействат и да бъдат 
систематизирани от детето. 
 
За да се квалифицират по-нататък тези измерения, ние определено 
идентифицирахме 10 ключови фактора, които вероятно ще повлияят на трите 
измерения, споменати по-горе: 
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1) САМОВЪЗПРИЯТИЕ 
2) СОЦИАЛНИ КОНТАКТИ 
3) ДЕЙНОСТИ 
4) ТЕЛЕСНО ИЗМЕРЕНИЕ 
5) ДУХОВНОСТ 
6) КУЛТУРНИ ИНСТРУМЕНТИ 
7) ВЗАИМООТНОШЕНИЕ С МИНАЛОТО 
8) ПЕРСПЕКТИВИ 
9) ЗНАНИЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА 
10) ЗНАНИЕ И СЪДЕЙСТВИЕ НА ПРАВАТА (и грешките) 
 

 
 
Рискът и устойчивостта се разбират по екологичен модел. Те взаимодействат на много 
нива и се натрупват: личният риск и устойчивостта са тясно свързани с риска и 
издръжливостта, произтичащи от взаимоотношенията, социално-политическите 
системи и околната среда. Уязвимостта на децата може да бъде причинена или 
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изострена, когато способността на възрастните 
да прилагат стандартите за правата на децата е 
слаба и когато те не успеят да защитят правата 
на детето на практика. Това се разбира като 
структурна уязвимост. Структурната уязвимост 
е свързана с държавните структури, действия 
или бездействия и може да доведе до 
нарушаване на правата на детето. 
 
Фасилитаторът би могъл да въведе 
екологичното разбиране за "мигновена" 
способност, като използва следните графични 
изображения (виж фигурата по-долу). 
 

Structural framework: laws, policies, practices – Структурна рамка: закону, политики, практики 
Community – общност  
Family – семейство  
Peers – връстници  
Society – общество  
Environment – околна среда 
Сесия 8 - История, разказ и активно слушане (45 минути) 
 

 
Целта на сесията е да се подчертае значението за настойникът/приемният 
родител да имат възможността да слушат като основа за признаване и 
участие на детето.  
 
Понятието за участие трябва да се разбира като принцип, който се 

изразява в много отделни права чрез процеси, включени в съответните 
международни инструменти за правата на човека. Ако се търси интегрална и 
холистична перспектива, участието на децата трябва да се разглежда във връзка с 
набор от взаимосвързани права на КПД, включително член 12, предвид 
съществуващата взаимовръзка между права, артикули и инструменти.  
 
В член 12 от КПД се споменава: 
1. Държавите - страни по Конвенцията, осигуряват на детето, което е в състояние да 
формира собствените си виждания, правото да изразява свободно тези възгледи по 
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всички въпроси, засягащи детето, като възгледите на детето се отнасят с 
необходимата тежест в съответствие с възрастта и зрялостта на детето. 
2. За тази цел на детето по-специално се предоставя възможност да бъде изслушано 
във всяко съдебно и административно производство, засягащо детето, пряко или чрез 
представител или подходящ орган, по начин, съответстващ на процедурните правила 
на националното законодателство. 

 
Струва си да се подчертае също как член 12 е замислен като един от четирите основни 
принципа на Конвенцията. Правото на изслушване (член 12) не е само право само по 
себе си, а трябва да се има предвид и при тълкуването и прилагането на всички други 
права, включително член 2 (право на недискриминация), член 6 (правото на живот, 
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оцеляване и развитие), и по-специално е взаимозависимо с член 3 (първостепенно 
съобразяване с най-добрия интерес на детето). Освен това член 12 е свързан с всички 
други членове на Конвенцията, които не могат да бъдат изпълнени изцяло, ако детето 
не бъде уважено като субект със свои собствени възгледи относно правата, залегнали 
в съответните членове и тяхното прилагане. 
 
Участието и правото на изслушване са свързани с възможността и способността за 
изразяване и разказ.  
 
Етимологията на думата Разказ от латински narrationem (номинален разказ) "свързан, 
разказ," съществително на действието от миналото причастие на разказ", за да 
разкаже, да разкаже, да обясни" буквално "да се запознае с”.... 

 Много е вероятно най-естественият и най-ранният начин, по който 
организираме нашия опит и нашето знание, е по отношение на 
наративната форма.  

Джером Брунър, Културата на образованието 
 
Джером Брунър предложи умът да структурира чувството си за реалност чрез 
"културни продукти като език и други символични системи" и той се фокусира върху 
идеята за разказ като един от тези културни продукти. 
 
Въвеждането на GATE GAME, инструмент, който DCI е разработил, за да улесни 
разказа на детето. Той се състои от 16 карти и всяка карта отразява важно измерение 
на историята и индивидуалното преживяване на детето. 
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Всяка карта / измерение има положителна и отрицателна крайна точка, позволяваща 
на детето да избира коя крайна точка (положителна или отрицателна) съответства на 
неговия / нейния опит. Така събраните истории предоставят важни елементи, които 
могат да ни помогнат да разберем дали и как нуждите на детето съответстват на 
подходящите отговори в контекста, в който живеят. Картите могат да се изтеглят тук 
http://www.gate-eu.org/the-gate-game.html  
Gate Game може да се използва и от настойник, за да провокира разкази и да установи 
взаимоотношения. Етимологичният корен на разказа е латинската дума "gnarus": 
умел, мъдър, знаещ, експерт, запознат с. 
 
Заедно с GATE GAME разработихме някои Практически ориентири, които имат за цел 
да предоставят на настойниците оперативни указания за квалификация и 
подобряване на техния общ подход, работна методология, ниво на компетентност, 
както и на ежедневната им работа и управление на случаите. Те представляват гъвкав 
и творчески инструмент, специално предназначен за непрекъснатото планиране, 
мониторинг и преглед на различните дейности, които трябва да се развиват "около" 
детето и "с" детето.  

http://www.gate-eu.org/the-gate-game.html
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Ориентациите целят създаването на общ "минимален праг" с цел да се посочат какви 
са основните дейности, които настойничеците са помолени да предприемат директно 
или да улеснят, за да защитават ефективно децата. Освен това те могат да бъдат 
считани за отправна точка за по-нататъшна квалификация или специфична за 
контекста, те са насочени към отделни настойници, но могат лесно да бъдат приети 
от организации за настойничество, приемни родители, институционални и социални 
участници, неправителствени организации и организации на гражданското 
общество.  
Предположенията, които стоят в основата на тяхното ефективно прилагане, 
произтичат от определянето и квалификацията на настойничеството, предвидено от 
КПД, а именно признаването, че настойникът има ясно определени отговорности и 
задължения във връзка с детето, както и основната отговорност за оценката и 
насърчаването на най-добри интереси на детето, благополучие, развитие и активно 
участие, основани на знанието и уважението на неговата лична история, стремежи и 
възгледи. Настойникът трябва да възприеме образователен и релационен подход, 
който е чувствителен към неприкосновеността на личния живот, културата и 
въпросите на пола; поддържане на развитието на положителна среда около детето; 
да бъдат готови да поискат специализирана подкрепа, да получат специализирано 
обучение и да бъдат наблюдавани и контролирани.  
Настойникът също така ясно определя отговорностите и задълженията си по 
отношение на другите професионалисти, участващи в грижата за детето. 
Следователно той трябва да улеснява работата в мрежа и сътрудничеството, трябва 
да бъде адекватно подкрепян от компетентните институции и признат от другите 
участници, но също така да бъде готов да се изправи и да преодолее евентуални 
трудности и контрасти с други участници, като винаги има предвид най-добър интерес 
на детето.  
 
За да предостави на настойника ясна карта за ефективното изпълнение на неговата / 
нейната роля, GATE практическите ориентации са изброени чрез използването на 
всяка карта на играта GATE и са интегрирани с посочването на най-важните 
разпоредби на КПД, както и от група ключови думи.  
 
Освен това, с цел яснота и приложимост, указанията се групират в три различни 
категории, а именно:  
ЗНАЯ: насоки за знания, теоретични умения, обща информация, както и специфична 
за дете информация и специфична за контекста информация, която настойникът 
трябва да знае и да остане информиран  
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ПРАВЯ: насоки за преките / непреки дейности, които настойникът трябва да 
предприеме и да улесни, за да изпълни адекватно своите задължения, като приеме 
системна и програмна перспектива - да бъде активна и съгласувана с вашата 
отговорност  
СЪМ: насоки за относителните умения и личното отношение, необходими за 
установяване на връзка с детето, както и за поведенчески, културни и свързани с пола 
въпроси, които могат да възпрепятстват връзката с детето и с задължението да 
идентифицират, насърчават и защитават най-добрите интерес - слушане без 
предразсъдъци 
 
>>> HAND OUT: GATE Практическа ориентация за настойници (достъпни в dropbox) 

 
 

Ден 3   
Законодателство и стандарти - подкрепа за най-добрата оценка на интереса и 
решимостта в проекта за живот на детето 
 
Първите два дни се съсредоточават върху споделянето на солидна концептуална карта, 
базирана на правата на човека, която ще представлява основната културна и оперативна 
референция за настойниците / приемните родители. Третият и последен ден от курса е 
посветен на разработването на рамката за основни стандарти и законодателство на 
международно и национално ниво, които трябва да бъдат взети под внимание при 
настойничеството и приемната грижа. Денят ще укрепи легитимността на подхода, 
базиран на правата, чрез международните стандарти, но ще предостави и конкретна 
картина за националната правна рамка и процедури, с цел да се подчертаят 
конкретните отговорности на настойниците и приемните родители, предвидени в 
националното законодателство, както и разпоредби и нормативни актове. 
Предложението за национално законодателство заедно с международните стандарти 
се предлага и с намерението да се повтори колко е важно позиционирането (обща цел 
4) на настойниците и приемните родители да еманципират правата на децата заедно с 
тяхното ниво на закрила и възможности. Особено внимание ще бъде отделено на 
основния принцип на най-добрия интерес на детето, неговата оценка и решимост.  
 
Цели на обучението  

1. До края на последния ден от обучението участниците трябва да могат: 
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2. Имат разбиране за връзката и непрекъснатостта на функциите на 

настойниците/приемните родители с международните стандарти и 

законодателство. 

3. Съхраняват някои елементи, които ще позволят по-нататъшно проучване и 

изучаване на международните стандарти за правата на детето. 

4. По-добро разбиране на националните законодателства и процедури, заедно с 

предвидените от тях настойниците/приемните родители. 

5. Да бъдат активно запознати с възможната липса на съгласуваност между 

международното законодателство и стандартите с националните 

законодателства и практики. 

6. Да са по-запознати с принципа на "най-добрия интерес на детето" като основно 

измерение, което трябва да бъде разглеждано от настойниците/приемните 

родители. 

7. Да оценят курса, неговото значение и евентуалното развитие в областта на 

непрекъснатото образование. 

Сесия 0 – Приветствия (15 минути) 

Сесия 1 – биографично упражнение (15 минути) 
Както в ден 2, помолете участниците да си спомнят момент, когато се чувствали 
застрашени и защитени. Много е важно в това упражнение да изисква концентрация 
и да се припомни един много специфичен момент, тъй като възрастните са много 
общи за детството си като цяло. 
 

Сесия 2 – Обобщение от предишни сесии (30 минути) 
В края на сесията участниците ще бъдат помолени да оценят опита на обучението. 
Следователно е много важно отново да се представи концептуалният път, предложен 
през първите два дни. Системният характер на обучението позволява да се обработва 
информацията не само като се припомнят отделните елементи, но и да се 
преразгледат в тяхната взаимосвързаност. С други думи, единичната информация би 
могла да има различна светлина, когато се постави във връзка с друга информация. В 
този смисъл бихме могли да разгледаме подхода на обучение като "кръгов" или 
"синусоиден". Участниците трябва също да бъдат уверени и във възможността да 
задълбочат познанията си по всички елементи, които са представени чрез 
библиографията, която ще бъде споделена от обучителя. По време на тази сесия ще 
има възможност и участниците да попитат за неща, които трябва да бъдат по-добре 
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изяснени. Обучителят ще даде кратко обяснение или ще отложи възможните 
отговори на по-късен етап по време на сесиите или по време на последващата фаза. 
 

Сесия 3 – Международни стандарти и препоръки - 60 минутно представяне 
 

 
 
Източник: Fra Agency Handbook on guardianship 
 
Обучителят ще предложи въвеждането на Насоките за алтернативна грижа за 
децата, одобрени от Общото събрание на ООН на 20 ноември 2009 г. в чест на 20-
годишнината от Конвенцията на ООН за правата на детето (КПД) с цел по-нататъшно 
подпомагане на прилагането на КПД, Всеобщата декларация за правата на човека и 
други регионални инструменти за правата на детето. 
 
>>> HANDOUT: Обобщение на указанията (налични в dropbox) 
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Въвеждане на публикацията 
на Агенцията за основните 
права: Настойничество за 
деца лишени от родителски 
грижи - Наръчник за 
укрепване на системите за 
настойничество, за да се 
отговори на специфичните 
нужди на децата жертви на 
трафик. За първи път 
документ на ЕС, който се 
опитва да обясни кои са 
настойниците и каква е ролята 
и мандата.  
 
Въвеждане на 10-те стандарта 

за настойниците на разделените деца (които могат да се използват не само в рамките 
на миграцията и могат да бъдат адаптирани и за приемни родители): 
В този момент могат да бъдат предложени и впоследствие разширени и уточнени 
десетте стандарта за настойничество, разработени от DCI, които също така да бъдат 
уточнени и за приемни родители. Десетте стандарта, които се основават на 
Конвенцията на ООН за правата на детето, могат да се използват като база за 
проучване на активите и ограниченията на националното законодателство, които ще 
бъдат представени на следващата сесия. Стандартите трябва да бъдат свързани и с 
картата за нуждите / правата, разработена и споделена през първия ден. За да може 
интерактивната аудитория да бъде интерактивна, обучаващият може да поиска от 
участниците да споделят един пример за всеки стандарт. 
 
Ролята и отговорностите на настойника (серия от слайдове или флипчарт с ключови 
думи): 
 
Стандарт 1: Настойникът се застъпва за вземането на всички решения в най-добрия 
интерес на детето, насочени към закрилата и развитието на детето. 
Настойникът може редовно да защитава, оценява и регулира най-добрия интерес на 
детето, включва всички заинтересовани участници и гарантира, че оценката на най-
добрия интерес на детето се основава на възгледите на детето и индивидуалните 
обстоятелства.  
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Стандарт 2: Настойникът осигурява участието на детето във всяко решение, което 
засяга детето. 
Настойникът предоставя информация по начин, който е подходящ за деца и 
проверява дали детето разбира и припомня информацията, слуша внимателно детето 
и гарантира, че плановете се основават на възгледите на детето и се споделят с 
детето, че е отворена за обратна връзка и може да управлява очакванията.  
 
Стандарт 3: Настойникът защитава безопасността на детето. 
Настойникът дава най-висок приоритет на безопасността на детето, познава 
сигналите за злоупотреба с деца и трафик, действа и докладва, подава сигнали за 
всякакво увреждане или опасност, гарантира, че детето знае, че е добре дошло да 
изрази всичко, свързано с неговата безопасност, конфиденциалната норма, когато 
едно дете е изложено на риск, гарантира, че жертвите получават подходящо лечение 
и могат да бъдат наблюдавани по свое собствено поведение. 
 
Стандарт 4: Настойникът действа като защитник на правата на детето. 
Настойникът е уверен, ангажиран пазител, посветен на защитата на правата на детето, 
показва емоционална сила, противопоставя се на решения, които не са взети в най-
добрия интерес на детет и води справедливи процедури по отношение на детето. 
 
Стандарт 5: Настойникът е мост между центъра и фокусната точка за детето и другите 
участници. 
Настойникът поддържа връзка с всички заинтересовани участници, осигурява 
информация за всички решения, които оказват влияние върху детето и където е 
необходимо присъства на срещите, подпомага установяването на връзки с общността 
на детето и развиването на взаимоотношения, които дават на детето усещане за 
принадлежащи към семейство или група. 
 
Стандарт 6: Настойникът осигурява своевременното идентифициране и внедряване 
на трайно решение. 
Настойникът осигурява идентифицирането на трайно и безопасно решение и 
предизвиква други да докажат, че предлаганите от тях решения с в най-добрия 
интерес на детето като основно съображение, подкрепя обединението на детето с 
неговото семейство и подкрепя интеграцията на детето в приемащата страна, когато 
това е в най-добрия интерес на детето, защитава гаранциите за безопасност при 
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връщането на детето и подготвя детето за всички предвидими промени, които ще 
настъпят след навършване на осемнадесет. 
 
Настойникът и детето: 
 
Стандарт 7: Настойникът третира детето с уважение и достойнство. 
Настойникът демонстрира подходящо поведение, третира детето безпристрастно по 
отношение на идентичността на детето, неприкосновеността на личния живот и 
културните различия, подпомага детето да развива партньорски отношения и показва 
гъвкав подход, съобразен с индивидуалните нужди на детето. 
 
Стандарт 8: Настойникът формира връзка с детето, изградена върху взаимно доверие, 
откритост и поверителност. 
Настойникът винаги е честен с детето, спазва обещанията си и съхранява цялата 
информация поверителна, освен ако не е необходимо да се нарушава 
поверителността, за да се държи детето в безопасност, да се обърне внимание на 
вербалната и невербалната комуникация, да е емпатично към детето и да се дава 
морална подкрепа ясно показва на детето, че дете, което изчезва5, винаги е добре 
дошло да се върне. 
 
Стандарт 9: Настойникът е достъпен. 
Настойникът може да бъде достигнат лесно, живее достатъчно близо до детето, за да 
може бързо да реагира на затруднения, да види детето възможно най-скоро след 
назначаването му и редовно да посещава детето и да комуникира по начин, който 
отговаря на възрастта и развитието на детето, като използва преводачи, когато е 
необходимо, и се свързва с детето, за да поддържа връзка, когато няма конкретна 
нужда. 
 
Квалификацията на настойника (това е пряко свързано с текущия опит в обучението 
и се отнася до понятието за непрекъснато образование) 
 
Стандарт 10: Настойникът е обезпечен със съответните професионални знания и 
компетенции. 
Настойникът проявява активна роля при идентифицирането на потребностите от 
обучение и развитие, управлява своя брой и налични ресурси, отговаря, работи 
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според определена методология, познава лични и професионални граници, търси 
подкрепа и съвет, когато е необходимо и е отворен за наблюдение и мониторинг.  
 
>>> HANDOUT: Основните стандарти за насойниците на отделените деца 

Сесия 4 - Конкретен опит на настойници и приемни родители / презентация / 
Въпроси и отговори - 90 минути 
Би било препоръчително през този последен ден на обучение да поканите настойник 
и/или приемен, за да могат да споделят своя опит. 

Сесия 5 - Национално законодателство, законодателство, процедури и отговорности 
на настойниците / приемните родители - 60 минути 
Представяне, подготвено от всеки партньор 

 

КАРТА НА ОСНОВНИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ СТРАНИ - 30 минути 
Кратко представяне на местната / националната карта на основните заинтересовани 
страни, участващи в системата за настойничество / приемна грижа. Това представяне 
може да се извърши от член на публичната институция, която подкрепя проекта Elfo. 

Сесия 6 -  Определяне на най-добрия интерес – 30 минути  
Общият принцип на най-добрите интереси на детето е централен и всеобхватен 
принцип в рамките на Конвенцията за правата на детето. Той се прилага за всички 
деца без дискриминация, включително за непридружени деца и разделени деца, 
които са изложени на риск извън тяхната страна на произход. Член 56 - Прилага се 
дали децата са граждани, чужди граждани, граждани на ЕС, граждани на трети 
държави или лица без гражданство. 
 
Член 3 на КПД гласи: 
1. Във всички действия, свързани с деца, независимо дали са предприети от 
обществени или частни институции за социално подпомагане, съдилища, 
административни органи или законодателни органи, първостепенното съображение 
е най-добрият интерес на детето. 
2. Държавите - страни по Конвенцията, се задължават да осигурят на детето такава 
защита и грижи, каквито са необходими за неговото благосъстояние, като се вземат 
предвид правата и задълженията на неговите родители, законни настойници или 
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други лица, които са юридически отговорни за него, и за тази цел предприема всички 
подходящи законодателни и административни мерки. 
3. Държавите-участнички гарантират, че институциите, службите и съоръженията, 
отговарящи за грижите или закрилата на децата, отговарят на стандартите, 
установени от компетентните органи, особено в областта на безопасността, здравето, 
броя и годността на техния персонал, както и компетентен надзор. 
 
Принципът се отнася до всички други права, предоставени по Конвенцията и има 
ключова роля за по-подходящо и смислено организиране на закона, политиката и 
практиката. Комитетът многократно подчертава, че Конвенцията трябва да се 
разглежда като цяло и подчерта нейните взаимоотношения, по-специално между 
тези членове, които са издигнали до статута на общи принципи (членове 2, 3, 6 и 12). 
По този начин принципите на недискриминация, максимално оцеляване и развитие 
и зачитане на възгледите на детето трябва да са от значение за определяне на най-
добрия интерес на детето в конкретна ситуация, както и за определяне на най-
добрите интереси на децата като група. 
 
Комитетът за правата на детето определя най-добрите интереси на детето в общия 
коментар на КПД №1457 като трикратно понятие: 

 Право по същество: правото на детето да оценява и взема най-добрите си 

интереси като основно съображение. 

 Правен принцип: това означава, че ако една правна разпоредба е отворена за 

повече от едно тълкуване, следва да се избере тълкуването, което най-

ефективно служи за най-добрия интерес на детето. 

 Процедурно правило: когато се взема решение, което засяга конкретно дете, 

група деца или деца като цяло, процесът на вземане на решения трябва да 

включва оценка на възможното въздействие (положително или отрицателно) 

на решението върху съответното дете. 

 
Следователно принципът на BI трябва да се разглежда във връзка с всички останали 
права на КПД, е холистичен и текущ процес, който трябва да бъде преоценяван през 
цялото време, трябва да включва всички участници във връзка с детето и по-важното 
е гласът на самото дете. 
 
Вижте долната графика от Safe and Sound UNICEF-UNHCR: 
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Сесия 7 - Заключителна оценка - 45 минути 
Курсът завършва с играта "Прежди", последна дейност, която има за цел да сподели 
с цялата група последните рефлексии / коментари, идващи от обучението. Кръгът на 
участниците се приближава и фасилитаторът хвърля топка от прежда на един от 
участниците, задържайки конеца. Той / тя е поканен да изрази мисъл или мнение за 
курса и след това, като задържи конеца, предава топката на друг участник и така 
нататък. Когато всички участници сподели своите мисли, се получава една голяма 
мрежа между всички участници, представляващи количеството отношения, които 
могат да бъдат установени.   

 
 
След този кръг от оценки, направен от разкази и отношения, фасилитаторът раздава 
форма за оценка, който всички участници трябва да попълнят и да оставят на входа 
на стаята, преди да си тръгнат.  
 
>>> HANDOUT: Форма за оценка  
  

Сесия 8 – Последващ процес - 15 минути 
Преди закриването на сесията фасилитаторът благодари на участниците и им разказа 
за възможните следващи стъпки, за да продължи опита на настойника/приемния 
родител. 

 

 
 


