
 

 

Животът като включване 

„Утре завършвам гимназия. Трябва да освободя стаята в Дома за деца, лишени от роди-
телски грижи. Нарушеното пространство на нарушените права. Тук израснах – тъжен и 
различен. Зад високата ограда, в ранена общност, за която леличките на смени са единст-
вени майки. А приятелството се измерва със споделената вещ.. 

Утре, докато съучениците екзалтирано отброяват до дванайсет, ще кандидатствам за за-
щитено жилище. Ако отговарям на критериите, ще имам покрив за година-две. Питам се 
колко от вас се прибират вкъщи при определени условия? 

„Защитено”. Каква ирония! Беззащитно жилище, което приюти огорчените ми мечти. Мно-
зина приятели от дома нямаха шанс и се провалиха. Свободата бе толкова тежка отговор-
ност, че уплашено се прибраха в клетката. Или се върнаха на улицата... От мен се очаква 
същото – да прекрача границата между СЪМ и НЕ СЪМ. Нямам семейна подкрепа, тоест 
нямам право на грешка.  

Пълнолетието ми отвори очите за свободния избор. Готовността да поема бъдещето си в 
ръце. Съзнанието, че мястото ми е тук, заради изминатия труден път. Рицарският устрем 
да воювам със системата чрез самата нея... Затова регистрирах неправителствена органи-
зация в помощ на деца от институции. Разбирам ги – аз съм един от тях – оплетен в соци-
алните мрежи. Съпричастен съм с всяка детска сълза. 

Най-съкровената ми мечта е да се уча. Защото ‘човек е толкова голям, колкото големи са 
мечтите му” и същевременно – космическа прашинка, Божия прашинка. Вярата ме зарежда 
с оптимизъм да гледам на Европа като на единственото голямо семейство, което имам. Аз 
съм различен, защото ме заслепява жаждата за любов – това, което за вас е даденост. И, 
както е в толерантните семейства, се надявам различието ми да се превърне в пълноцен-
ност.  

Не съм вече стайно цвете, което поливат, когато се сетят. Учих упорито и съм готов да се 
преборя за живота, който не можах да имам. 

Утре се дипломирам.” 

Това е есе, написано от дете в институция. Едно от онези 7 716 деца, трайно отделени от 
семейната среда, които днес живеят в България. Есето е едно от многото представени на 
националната среща „Детство за всички”, която се проведе на 10 и 11 септември в рамките 
на Проект „Изпълнение на ангажиментите на Република България по организацията и про-
веждането на Европейската година на борбата с бедността и социалното изключване – 
2010”. 

Срещата бе организирана от Министерство на труда и социалната политика и в нея участ-
ваха 100 деца от домовете за деца, лишени от родителски грижи в с. Доганово, община 
Елин Пелин, гр. Брацигово, гр. Враца, гр. Стражица, гр. Силистра, гр. Стара Загора, с. Тот-



 
 

 

 

 

лебен, община Пордим и гр. София, както и 30 деца от цялата страна – членове на Съвета 
на децата към Държавната агенция за закрила на детето. 

В рамките на срещата децата имаха възможност да се срещнат и разговарят с представи-
тели на различните държавни институции, на местната власт, социалните партньори, неп-
равителствени организации, посланиците на Европейската година Иво Атанасов, Кристиян 
Григоров, както и Дидо от Д2 (Деян Каменов). Освен вълнението от пътуването до столи-
цата, от възможностите да се информират, да задават въпроси и да общуват помежду си, 
в края на срещата децата споделиха, че няма да забравят и възможността да покажат и да 
се гордеят с талантите си. Защото те всъщност са същите като всички други деца – разли-
чават се само по „жаждата за любов”, която всички ние – другите – имаме за даденост. 

На 24 февруари 2010 г. правителството прояви политическа воля и прие национална стра-
тегия „Визия за деинституционализацията на децата в България”, чиято ясна и категорична 
цел е закриването на всички институции за деца в рамките на 15 години и недопускане 
настаняването и отглеждането на деца от 0 до 3 години в резидентна грижа след приключ-
ване на реформата. 
 
Една чудесна и крайно необходима цел, която до голяма степен е отговорност на цялото 
общество. И както казва едно друго дете от онези 7 716, живеещи в институции - „Нека ня-
ма дете без семейство и семейство без дете”. 
 
 


