
 

 

Деинституционализация на грижите за деца в България 
 

Към настоящия момент в България съществуват 137 институции, в които живеят 7 716 де-
ца, трайно отделени от семейната среда. 
 
Проблемът на децата в институции 
 
В продължение на десетилетия специалисти по детско развитие, социални работници, 
психолози и други специалисти в областта на здравеопазването и отглеждането на деца са 
провеждали научни изследвания и са натрупали огромен доказателствен материал, който 
недвусмислено показва, че децата се развиват най-добре, когато живеят в стабилни, си-
гурни и осигуряващи добро възпитание семейства.  
 
Доказано е, че отглеждането в институции има неблагоприятно влияние върху детското 
развитие, което води до редица проблеми: значително по-голямо изоставане във физичес-
кото и двигателно развитие; доста по-късно навлизане в пубертета; по-голяма честота на 
психо-емоционалните разстройства и стереотипни поведения; невъзможност да се форми-
ра привързаност – липсата на привързаност играе ключова роля за лошото емоционално 
развитие, поведението, когнитивното развитие, социалната компетентност и психичното 
здраве;  
Институционалната организация на живот не предполага наличие на доверителна връзка с 
един постоянен възрастен, индивидуална грижа, внимание и лично пространство за дете-
то. Тя не може да задоволи основните потребности на децата и оказва негативно влияние 
върху тяхното развитие и поведение. Това от своя страна води до допълнителна икономи-
ческа и социална цена за цялото общество. Децата, които излизат от тези домове не са 
подготвени за самостоятелен живот в обществото и често прибягват до престъпна дейност. 
Голяма е вероятността децата на такива хора да бъдат изоставени отново. 
 
Деинституционализацията 
 
Тезата, че системата на грижи за деца трябва да се трансформира, така че да не разчита 
на настаняването на деца в институции, а вместо това да осигурява отглеждането на всич-
ки деца в семейна среда, не подлежи на съмнение. От 2000 г. в България стартира процес 
на реформа в системата на грижа за деца и деинституционализацията е един от основните 
заявени приоритети. Практиката у нас показва, че деинституционализацията обикновено се 
разбира като намаляване броя на децата, настанени в институции, и развиване на алтер-
нативни услуги. Има изградена система за закрила, която включва две основни админист-
ративни структури – Държавната агенция за закрила на детето (ДАЗД) и Агенцията за со-
циално подпомагане (АСП), като основните функции и оперативното изпълнение на мерки-



 
 

 

 
 

те за закрила на детето се изпълняват от отделите ”Закрила на детето”, които са структур-
но звено в дирекциите ”Социално подпомагане” на АСП. 
 
Липсата на ясна политическа воля за закриване на домовете за сираци довежда до тяхно-
то „реформиране” и „преструктуриране”, които често се възприемат като ремонт на сграда-
та на настаняване и нямат ясен принос към промяната в начина на грижа и живота на де-
цата. Независимо от вложените ресурси през последните 10 години, животът на децата в 
институциите от интернатен тип не става по-добър, а услугите по-качествени.  
 
Добрата новина 
 
На 24 февруари 2010 г. правителството прояви политическа воля и прие национална стра-
тегия „Визия за деинституционализацията на децата в България”. Документът бе изготвен 
в консултация с експерти от неправителствените организации и ясно очертава новата 
държавна политика в тази област, както и принципите и подходите за нейното осъществя-
ване.  
 
Според документа се предвижда да бъдат направени промени в следните секторни поли-
тики: 
 

• Приемане на широка концепция за благосъстояние на всички деца и всестранно га-
рантиране на техните права. 

• Услуги в подкрепа на родителите да изпълняват своите отговорности към децата, а 
не държавата да поема тези отговорности, и подобряване качеството и ефектив-
ността на алтернативните форми на грижа и услуги. 

• Модерен подход към здравната грижа, който подкрепя майките преди, по време на и 
след раждането на децата им и не позволява болните деца и децата със специални 
потребности да бъдат отделяни от техните родители за дълги периоди от време. 

• Образователна система, която има капацитет и ресурси да подкрепи различните 
нужди на всички деца. 

• Система за закрила на детето, която е ясно диференцирана от системата на соци-
алното подпомагане. 

• Благоприятна и подходяща за детето правораздавателна система, където всяко де-
те, което се явява в съда - независимо дали като жертва на престъпление или об-
винено за участие в престъпление – трябва да бъде третирано преди всичко като 
дете.   

• Въвеждане на нов подход на финансиране на услугите за деца, при който ресурсите 
са насочени към услугите за посрещане на специфичните нужди на децата и се-
мействата и тяхната ефективност, а не към сградите, където те се предоставят. Фи-
нансовите средства, предназначени за посрещане на нуждите на децата да следват 



 

 

потребителите, които са успешно изведени от институции, като съответно се нама-
лява капацитета и финансирането на институцията с всяко изведено дете. 

 
Документът си поставя ясната и категорична цел: закриване на всички институции за деца 
в рамките на 15 години считано от приемането на документа и недопускане настаняването 
и отглеждането на деца от 0 до 3 години в резидентна грижа след приключване на рефор-
мата.  
 
Много често всички ние използваме израза „децата са бъдещето на България”. Децата в 
домовете нямат нужда от подобни клишета, но нямат нужда и от златни клетки. Фокусът 
трябва да бъде върху развиването на превантивни и алтернативни услуги в общността т.е. 
извън домовете за децата и семействата и именно тук е ролята на социално-отговорното 
общество. Неправителствените организации в България имат дългогодишен практически 
опит в работата с деца и семейства и имат нужда от подкрепата на бизнеса и дарителите 
за да направят своята работа още по-ефективна и за да могат заедно да постигат дългос-
рочна и устойчива промяна за децата, техните семейства и цялото ни общество. 
 
 

 


