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Въведение
Това ръководство е подготвено за училища и
образователни институции. Очертава, както стандартите
за закрила на детето, така и подробна информация как
успешно да се прилагат, за да се защитава безопасността
на децата в образователните институции.
Основна цел на тази инициатива е да осигурява закрила
на децата при злоупотреби от страна на връстници
и възрастни, включително родители, настойници и
училищен персонал. Извършва се най-вече с прилагането
на стандарти за закрила на детето, определени от
образователната институция и образоващите, както
по отношение на родителите, така и на персонала
как да осигурят безопасност за децата. Още повече,
инициативата информира и образова децата и
младежите как да избягват възможни опасности, на
които може да са изложени в реалния и виртуален живот
или как да се справят с трудни обстоятелства в живота си.
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Цели на ръководството
По същество тази политика е набор от стандарти, които определят основните ни принципи, организация, етични норми и правила на поведение, комуникация и партньорство, които гарантират,
че ние правим всички усилия да не допуснем в работата си условия за каквато и да е форма на
насилие, експлоатация или неглижиране на дете.
Всички насоки, представени в това ръководство, съблюдават шест стандарта за закрила на децата,
основани на международните стандарти за „Закрила на децата” и шестте водещи принципа на
фондация Оук.

Стандарти за политика за закрила на детето
в образователните институции
Стандарт 1.

У
 чилището (институцията) има разписана Политика за закрила на
детето и я прилага.
Стандарт 2.	Училището (институцията) извършва супервизия на служителите си,
за да предотврати злоупотреби с деца.
Стандарт 3.	Училището (институцията) осигурява обучения на персонала по темата за закрила на детето.
Стандарт 4. У чилището (институцията) осигурява обучения на децата на техните
права и им дава насоки как да се предпазят от злоупотреби и насилие.
Стандарт 5. Информация и комуникация по отношение на децата.
Стандарт 6.	Училището (институцията) периодично осъществява наблюдение и
преразглеждане на политиката за закрила на детето.
Ръководството е разделено на две части, всяка от които представя практични упражнения и
задачи.

Част 1 – Вътрешна самооценка
В началния етап на прилагане на стандартите за закрила на детето се извършва вътрешна
оценка, за да се улесни определянето на настоящето състояние на безопасността на детето
в институцията. Частта предлага средства, които ще помогнат да се установи функционирането на институцията като се идентифицират нейните силни страни и области, които да се
подобрят по отношение на детската безопасност.

Част 2 – Спазване на стандартите
Тази част разглежда шестте стандарта за закрила на детето, всеки от тях придружен от набор
насоки, упражнения и дейности, които да улеснят прилагането им. Трябва да се осъзнае,
че нито едно училище (институция) не може да прилага всички стандарти едновременно,
затова е важно да се направи план, който да определя приоритетите и времевата рамка.
Той трябва да бъде реалистичен и определен за всяко училище поотделно. Стандартите ще
помогнат да се определи приемливият минимум, към който трябва да се стремят институциите, за да осигурят безопасността на децата.
Много е важно също така да се вземе правилното решение за това кой стандарт е приоритет
за съответната институция. Например, ако тя вече е преминала процедурите за установяване на безопасност, но още не е започнала да обучава персонала си, може да пропусне
първите два стандарта и да започне с третия. Въпреки това ние препоръчваме да се започне
със самооценка, тъй като тя ще помогне да се идентифицират всички слабости, които имат
нужда от подобрение.
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Част Първа:
Самооценка
1. Въпросник – Отговорите, които ще дадете на въпросника за самооценка и графичното
им представяне в мрежата за самооценка (Приложение 1), ще покажат какви действия вече са
били направени, за да се защитят децата от злоупотреби и какво все още е нужно на институцията,
за да спази стандартите за закрила на детето. Така въпросникът цели да ни осигури точна информация за това колко точно остава да бъде направено, за да може дадената институция да защити
децата ефективно, да спази установените стандарти и извърши съответните подобрения.
2. План –

На базата на информацията, получена чрез въпросника за самооценка, се разработва план за действие, който е строго индивидуален за всяко училище (институция) и трябва да
бъде следван, за да се подобри качеството на закрилата на детето.
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Част Втора:
Спазване на стандартите
Тази част от ръководството представя стандартите за закрила на децата от злоупотреби. Всеки от
тях е придружен от набор материали, дейности или идеи, които могат да бъдат полезни при прилагане на стандартите. Още повече, ръководството включва няколко допълнителни приложения,
съдържащи примерни документи и формуляри, които могат да бъдат използвани при нужда.

Стандарт 1. Училището (институцията) има разписана Политика за закрила на детето и я прилага.
1 Училището (институцията) има документ със заглавие – политика за закрила на детето
2 Политиката за закрила на детето е изчерпателен документ, който включва всички стан-

дартни секции:
• въведение и изявление за ангажираност, които представят училището (институцията),
визията, мисията и причините за създаването на политиката;
• принципите, към които се придържа училището (институцията) в работата си;
• дефинициите и ключовите термини, използвани в документа;
• обхват на политиката или за кого се отнася документът;
• поведенчески етикет, който съдържа ясни насоки кое поведение на служители, наети
или ангажирани от организацията е приемливо и кое не е спрямо деца;
• насоки за набиране на персонал от гледна точка на закрилата на детето;
• обучение на персонала по темата за закрила на детето;
• процедура за докладване, описваща стъпка по стъпка действията, които следва да бъдат предприети от служителите при наличие на опасения за злоупотреба с дете от персонала, родителите (или полагащите грижа), непознати възрастни или други деца;
• изявление как училището (институцията) ще оценява рисковете за децата и как ще развива стратегии за намаляване на тези рискове;
• правила за съхранение на личните данни на децата, правила за боравене с фото и видео изображения на деца, както и правила за достъп на деца и служители до интернет
(уеб сайтове и социални мрежи на училището или институцията) и всичко останало,
свързано с управлението на комуникацията и информацията, отнасяща се до деца.
• мониторинг и преразглеждане.

3 Всички служители са запознати с политиката за закрила на училището (институцията).
4 Политиката се отнася за всички и се спазва от всички служители.
5 Политиката е одобрена и утвърдена от съответния управленски орган (директор, комисии и т.н.).

6 В училището (институцията) има одобрено от съответния управленски орган лице, което
отговаря за супервизията и прилагането на политиката за закрила на детето.
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Всяко училище (институция) трябва да състави документ, който съдържа всички правила за гарантиране безопасността на децата. Този документ се нарича Политика за закрила на детето
и ясно очертава действията, които трябва да бъдат предприети при съмнение за злоупотреба с
дете.
Разработването на Политика за закрила на детето е ясно послание, че институцията е наистина загрижена за осигуряването на безопасността и закрилата на децата. Въвеждането на правилата ще помогне да се създаде благоприятна среда за децата, тъй като персоналът ще бъде
готов да реагира на всякакви рискови ситуации. Още повече, следването на политиката също ще
спомогне изпълнението на правните изисквания за осигуряване безопасността и закрилата на
децата.

Разработване на Политика за закрила на детето стъпка по стъпка
За да разработите Политика за закрила на детето в училище, е необходимо да ангажирате правилните хора и да гарантирате, че всеки един служител в екипа ще участва в процеса. Основната
роля на директора на училището е да координира разработването на политиката и да я одобри.
Можете да намерите отдолу указание стъпка по стъпка за развитие на Политиката за закрила
детето и процедурите за закрила на децата.

Стъпка 1: Създаване на работеща група
Първата версия на Политиката за закрила на детето би следвало да бъде разработена от специална работна група по закрила на детето в училище. В нея трябва да влязат хора, които изпълняват различни роли в училището (институцията) - мениджъри, учители/ възпитатели, представители на административния и помощния персонал и т.н. Задачите на работещите групи са:
• д
 а решат всички въпроси, свързани с безопасността на децата в институцията; да идентифицират ползите от правилата и процедурите за закрила на децата в институцията и персонала й,
както и за децата и семействата им;
• д
 а се определи формата на документа, който представя училищната политика за закрила на
детето, т.е. да се отговори на въпроса по какво ще се различава от други документи от този тип.
На този етап е от съществено значение работната група да разполага с примерен документ на
Политика за закрила на детето, разработена от друго училище (институция) или организация.
Такъв документ - модел можете да намерите в Приложение 1 на това ръководство.
• д
 а се зачетат всички връзки между политиката за закрила на детето и съществуващите регулации, включително политика за набиране на служители; здравна политика или политика, свързана с дисциплината.

Стъпка 2: Първа версия на политика за закрила на детето
По-долу ще намерите набор от насоки, които могат да ви бъдат полезни при разработването на
първата версия на Политиката за закрила на детето.
Силно се препоръчва проектодокументът да започне с въведение и изявление за ангажираност,
които имат за цел да представят:
• к аква е мисията и визията на училището (институцията)
• к акъв е ангажиментът, който училището (институцията) поема по отношение на закрилата на
детето
• з ащо училището (институцията) иска да разработи и прилага политика за закрила на детето
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• к ак ще се осъществи задачата по закрилата на децата
• д
 о каква степен Политиката за закрила на детето е съвместима с други правила и процедури,
които осигуряват правата/благосъстоянието на децата в институцията
Примерно изявление за ангажираност можете да намерите в Приложение 2.
След като е написала изявлението за политиката си, институцията трябва да започне да списва
първата версия на Политиката за закрила на детето, примерен документ, който също можете
да откриете в Приложение 1.
Политиката за закрила на детето трябва да регулира всички сфери от дейността на институцията,
които могат да бъдат свързани с нарушаването на правата на децата за безопасност, с подкрепата
и намесата при ситуации, които могат да заплашат живота, здравето и благосъстояние им. Освен
въведение/изявление за ангажираност, тя следва да съдържа следните стандартни части или параметри:
•
•
•
•
•
•
•

п
 ринципи на работа в училището (институцията)
д
 ефиниции и ключовите термини, използвани в документа
о
 бхват на политиката
п
 оведенчески етикет спрямо деца
н
 асоки за набиране на персонал
о
 бучение на персонала
п
 роцедура за докладване, описваща стъпка по стъпка действията, които следва да бъдат
предприети от служителите при наличие на опасения за злоупотреба с дете от персонала, родителите (или полагащи грижа), непознати възрастни или други деца
• и
 зявление как училището (институцията) ще оценява рисковете за децата и как ще развива стратегии за намаляване на тези рискове
• п
 равила за съхранение на личните данни на децата, правила за боравене с фото и видео изображения на деца, както и правила за достъп на деца и служители до интернет
(уеб сайтове и социални мрежи на училището или институцията) и всичко останало,
свързано с управлението на комуникацията и информацията, отнасяща се до деца
• м
 ониторинг и преразглеждане

• Принципи на работа в училището (институцията)
Описват се принципите, към които се придържа политиката за закрила на детето на училището
или институцията. Сред тях могат да бъдат следните:
• Достатъчно добро отношение на учителите към детето
• Доброто отношение предполага наличие на специални усилия за учене, очакване на постижения, включване в класа и училището на децата в риск
• В
 сички деца имат еднакво право на закрила от злоупотреби.
• В
 секи има отговорност да подкрепя закрилата на децата.
• Училището (институцията) има задължението да се грижи за децата, с които е в контакт.
• Ако училището работи с партньори, то има отговорността да помага на своите партньори да
посрещнат минималните изисквания за закрила.
• В
 сички действия по отношение на закрилата на детето са предприети в парадигмата на разбирането, че детето е в центъра и най-важен е неговият интерес.
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• Дефиниции и ключови термини
Обясняват се ключовите термини, използвани в документа. Следните дефиниции могат да се използват като насоки:
Физическа злоупотреба: Фактическа или потенциална физическа злоупотреба, причинена от друго лице-дете или възрастен. Може да включва удряне, разтърсване, хвърляне, отравяне, горене
или изгаряне, удавяне, душене или всякакво друго физическо нараняване на дете, включително и
подправяне на симптомите или преднамерено влошаване на здравето на детето.
Сексуална злоупотреба: Включва насилването или примамването на дете към сексуални действия, независимо дали детето е запознато или не с това, което се случва. Тези действия могат да
включат физически контакт, включително проникващи или непроникващи действия. Също може
да включват намесата на децата в гледането или произвеждането на порнографски материали,
или насърчаването им към неподходящо поведение.
Сексуална експлоатация на деца: Форма на сексуална злоупотреба, която включва деца, въвлечени в сексуални дейности срещу пари, подаръци, храна, подслон, привързаност, статукво или
нещо друго, от което децата или техните семейства имат нужда. Тази форма на злоупотреба може
да бъде свързана с манипулиране на деца, сприятеляване с тях, спечелване на тяхното доверие и
осигуряване на достъп до алкохол и наркотични вещества. Този тип злоупотребяващи взаимоотношения между жертва и извършител се основават на дисбаланса на власт, като възможностите
на жертвата са силно ограничени. Тази форма на злоупотреба може да бъде грешно разбрана от
деца и възрастни като взаимоотношения, базирани на взаимно съгласие.
Сексуалната експлоатация на деца се проявява по различни начини. Тя може да включва по-възрастен извършител, упражняващ финансов, емоционален или физически контрол над малолетно или непълнолетно лице. Може да включва и връстници, които манипулират или подтикват
жертвата към сексуални действия, понякога в рамките на една банда или махала. Тази форма
може да се проявява и чрез организирана мрежа от извършители, които получават финансови
облаги от трафик на деца в различни локации, за да участват в сексуални действия с голям брой
хора.
Неглижиране: В зависимост от контекста, ресурсите и обстоятелствата, неглижирането и пренебрежителното отношение може да се определи като постоянен неуспех в посрещането на
основните физически / психологически нужди на детето, които могат да прераснат в сериозно
увреждане в детското здраве или развитие, като например ненабавянето на достатъчно храна,
подслон и дрехи или небрежно отношение и безотговорност към основните емоционални нужди на детето. Неглижирането може да се състои в незаинтересованост на майката по време на
бременност, употреба на алкохол и наркотични вещества, както и недостатъчна грижа за дете с
увреждания.
Емоционална злоупотреба: Постоянно емоционално малтретиране, което се отразява на емоционалното развитие на детето. Действията, свързани с емоционалната злоупотреба, могат да
включват забрана за свободно движение, унижаване, снизходителност, тормоз (включително кибертормоз), заплашване, сплашване, дискриминиране, присмиване и други форми на отношение,
основано на отхвърляне или враждебност.

• Обхват на политиката
В тази секция трябва да бъде ясно описано за кого се отнася документът, например:
Тази политика се отнася за всички служители на училището (институцията) и нейните партньори.
Под служители разбираме:
• Целия персонал-педагогически и непедагогически
• В
 сички доброволци и стажанти
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Под партньори разбираме:
• В
 сички родители
• В
 сички партньори, включително и тези в общностите, където работим
• Г ости и посетители

• Поведенчески етикет спрямо деца
Училището следва да има Етичен кодекс за добро отношение, който включва ценности, норми,
правила за отношенията към децата, към техните семейства и близки. Този етичен кодекс следва
да е достояние на всички и да се предвиждат ясни форми на превенция на нарушенията на приетите правила.
Принципите за безопасни отношения между децата и персонала трябва ясно да определя какво поведение и практики са неприемливи, когато се работи с деца. Когато се спазват от всички
членове на персонала, такива правила могат да намалят възможния риск от злоупотреби с деца.
Правилата трябва да бъдат съобразени с всяка отделна институция.
Те могат да се отнасят до сфери, свързани с:
• физическия контакт
• вербалната комуникация
• равноправното отношение
• всеки непосредствен или виртуален контакт с деца извън институцията
• условия за превоз и настаняване
• дейности, свързани с хигиената и грижата
• дисциплинирането на детето
Веднъж щом правилата са формулирани, е препоръчително да бъдат представени на избрани членове на персонала и да бъдат помолени за обратна връзка.
Когато екипът е готов, училището трябва да организира информационни срещи и обучителни сесии, за да уведомява персонала за новите правила.
Правилата за безопасните отношения между децата и персонала трябва също така да бъдат прилагани и излагани при прием на нови служители. Освен това и настоящите, и новите служители
трябва да подписват изявление, че са приели и са запознати с въпросните правила.

• Насоки за набиране на персонал
Освен изявление за ангажираност на училището (институцията) да прилага добри практики в закрилата на детето при набиране на персонал, в тази секция би трябвало да присъстват и конкретни насоки за това, например:
Служителите ще бъдат наемани при ясни условия и длъжностни характеристики, които включват
изявления за позицията и отговорностите, свързани със съответната роля, за да бъдат посрещнати
изискванията на училището (институцията) от гледна точка на училищната Политика за закрила
на детето.
• В
 сички бъдещи служители ще бъдат своевременно информирани за политиката на организацията във връзка със закрилата на детето. Като част от процедурата за кандидатстване за работа,
от тях ще се изисква да подпишат декларация, че не са осъждани за криминални престъпления.
• З а всички кандидати ще бъдат изискани надеждни препоръки-характеристики, като ще бъде
обърнато специално внимание на всички сфери на опасения във връзка със закрилата на детето. По време на процедурата за интервюиране кандидатите ще трябва да отговарят на въпроси,
касаещи предишната им работа с деца.
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• Обучение на персонала
От съществено значение е тези, които са наети и ангажирани в училището (институцията) да имат
достъп до редовни обучения по закрила на детето, което е подходящо за тяхната роля и техните
отговорности, като тези обучения би следвало да започват с въведение и ориентация в ситуацията. Информация за закрилата на детето би трябвало да е налична в подходящ формат и на подходящ език, разбираем от персонала и децата, родителите и/ или други, полагащи грижи за тях.

• Процедура за докладване
Много важно е за всяка институция да има ясни процедури за докладване на предполагаеми заплахи за безопасността на децата и намесата при такива случаи. Всеки член на персонала трябва
да знае на кого да докладва подобни случаи и как да се регистрират. Отдолу можете да намерите
насоки за изготвяне на въпросните процедури.
Всички членове на персонала, включително доброволци, трябва много да внимават за знаци за
злоупотреби с деца. Всъщност, полският закон изисква всеки свидетел на злоупотреба с дете, да
се свърже с компетентни институции като полицията или прокуратурата, за да бъдат взети превантивни мерки.
Крайно важно е институциите да имат ясни процедури за намеса, ако има проблеми с безопасността на децата, за да може всеки член на персонала да знае на кого да докладва за такива случаи и как да ги архивира.
Всички членове на персонала и доброволци трябва да обръщат внимание на сигнали, които могат
да предполагат, че някое дете се нуждае от помощ. В България е препоръчително да се докладва
за злоупотреби с деца на съответните власти (престъпленията трябва да се докладват в полицията
или в отдел „Закрила на детето” към Дирекцията „Социално подпомагане” в съответната община,
за да могат извършат необходимите действия в рамките на официалните им задължения.
Ако не се докладват подозренията и загрижеността за вероятни злоупотреби с дете, може да се
продължи страданието или, в някои случаи, може да се стигне до смъртта на детето.
Взимането на решението да се докладват подозренията или загрижеността за възможни злоупотреби с дете може да бъдат много трудни. С ясни процедури всеки трябва да знае какви стъпки
трябва да бъдат направени. И тъй като всяко подозрение за злоупотреби с дете трябва да бъде
взимано много сериозно, е важно хората, които докладват такива случаи, да действат в съгласие
с ясни процедури. Особено специално внимание трябва да бъде обърнато на поверителността и
личната неприкосновеност.
Персоналът трябва да следва вътрешната процедура за докладване на злоупотреби, когато:
• Ч
 лен на персонала подозира, че детето може би търпи злоупотреби
• Детето е докладвало злоупотреба
• В
 ероятната злоупотреба от член на персонала е била докладвана
• В
 ероятната злоупотреба с връстник е била докладвана, когато има възрастово или силово неравновесие между жертвата и заподозрения извършител.
Работната група трябва да обърне внимание на следното:
• Какво се случва в такива ситуации? Как подозренията и загрижеността, свързани с детето, са
докладвани?
• Какво се случва в такива ситуации? Как подозренията и загрижеността, свързани с детето, са
докладвани?
• Дали институцията има неформална процедура, която все още не е описана?
• Какви мерки са били взети, когато се докладва за злоупотреба и кой е отговорен за процеса?
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• Какви подобрения трябва да бъдат направени и как да заработят добре? Препоръчително е
да се види какво обикновено се прави в отговор на други ситуации, например, когато детето
отсъства за дълги периоди от време и е невъзможно да се влезе във връзка с родителите или
настойниците.
• И
 ма ли някакви специфични процедури за определяне какво да се прави, когато вероятният
извършител на злоупотребите е член на персонала?

• Оценка на риска
В политиката за закрила на детето на училището (институцията) следва да присъства изявление
как организацията ще оценява рисковете за децата и как ще развива стратегии за намаляване на
тези рискове.

• Информация и комуникация по отношение на децата
Много институции слагат детски изображения (снимки, видеа и рисунки) на техните уеб страници, брошури или други материали, промотиращи тяхната дейност. Ако една институция иска да
използва детски изображения или да ги споделя (например чрез медия), трябва плътно да следва
набор от важни принципи, както за да пази личните данни, така и безопасността на децата. Има
случаи на насилници, които са набелязали децата, след като са видели изображенията им на подобни материали.
Трябва да се има предвид най-вече:
• Дали е възможно детето да бъде идентифицирано на снимката?
• Дали снимките могат да бъдат използвани по неподходящ начин, например копирани или качвани на уебстраници с детска порнография?
• До каква степен снимките предават исканото съдържание
• Дали институцията използва непознати фотографи, които не са били внимателно проверени
• Дали родителите на детето са дали съгласието си изображенията на детето им да бъдат архивирани и публично споделяни.
В никакъв случай институцията не може да използва снимки на деца без дрехи!
Примерни насоки за архивиране и използване на детски изображения може да се намерят в Приложение 3.
Днес образователните институции работят с деца, които са пораснали с компютри и интернет.
За новото поколение виртуалният свят е неделима част от реалния, където те могат да общуват,
търсят информация или просто да се забавляват. Например, могат да открият уеб страници с неподходящо съдържание, като порнография или насилие. Може да бъдат превърнати в жертви от
възрастни или от връстници (различни форми на кибер тормоз). Опазването на детската безопасност онлайн изисква от училището да приложи разумни, добре обмислени решения, както на техническо, така и на организационно ниво. За да се осигури безопасността на учениците в интернет,
е необходимо да има:
•
•
•
•
•

Сигурна мрежова инфраструктура, съдържаща достатъчни и проверени хардуер и софтуер
Добре обучен персонал
Ученици, информирани по темата
Родители, които са наясно с риска и искат да си сътрудничат с училището
В
 нимателно разработени и прилагани процедури
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Основната задача на училищната мрежа е да осигури на учителите и учениците достъп до интернет, но тази мрежа трябва да бъде под постоянно наблюдение и контрол, защото училището,
като необичаен интернет доставчик, е отговорно за идентифициране на възможни извършители
на злоупотреби.
Училищните организационни решения, които трябва систематично да бъдат преразглеждани и
осъвременявани заради променящата се природа на Мрежата, трябва да бъдат основани на стандартите за безопасност, позволяващи бързи и ефективни отговори на онлайн заплахи.
Всяко училище трябва да назначи лице, което да отговаря за наблюдението на мрежата.
Всеки трябва да осъзнава, че и децата на малка възраст могат да бъдат изложени на опасности в
интернет. Затова детските градини, както и училищата, трябва да закрилят децата си от интернет
заплахи и да отговарят на знаци за опасност.

• Мониторинг и преразглеждане
В политиката задължително присъства заявление по отношение на това как ще бъде ревизиран
документът. Политиката следва да се преразглежда на всеки три години.

Стъпка 3: Супервайзър на прилагането на политиката за закрила на децата
Всяка институция, която е приела политиката за закрила на детето, трябва да назначи отговорна
личност за прилагането на тази политика и която да се увери, че принципите се съблюдават.
Човекът, който изпълнява тази функция, трябва да е отговорен за:
• Приемането и преглеждането на докладите за всякакви рискове за децата
• Консултиране на специфични случаи с други институции, включително психологически и педагогически центрове за консултиране или местни неправителствени организации
• Ако се налага, докладване на случаите на компетентни институции
Институциите са свободни да добавят още точки към този списък, ако е необходимо. Също е добра
идея да се предвиди повече от един човек за тази роля, за да има заместник при отсъствие.

Стъпка 4: Прилагане на политиката за закрила на детето
За да се приложи успешно политиката за закрила на децата от злоупотреби, е необходимо
да се развие добра стратегия за прилагане. Препоръчва се тя да е част от по-обхватен проект за
развитие и прилагане на стандартите за закрила на детето.
Отдолу можете да откриете пет стъпки за прилагане на политиката за закрила на децата от
злоупотреби.

1. Развитие на политиката за закрила на децата от злоупотреби.
2. Прилагане на политиката за закрила на децата от злоупотреби: решаване кой, къде и кога
трябва да предприеме специфични действия.

3. Разпространяване на политиката за закрила на децата от злоупотреби: решаване как да се
информират заинтересованите.

4. Изпълнение на точките на политиката за закрила на децата от злоупотреби.
5. Анализ и оценка на предприетите действия.
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Стандарт 2. Училището (институцията) извършва
супервизии на служителите си, за да предотврати
злоупотреби с деца.
1 Налице са разписани процедури или разписани съгласувани методи за подбор на слу-

жители, както и за оценяване на тяхната пригодност за работа с деца, в това число и
проверки на препоръки от бивши работодатели.

2 Кандидатите за работа представят свидетелство за съдимост, минимум три препоръки

от бивши работодатели и подписват декларация, че никога не са били следствени за
извършване на криминални деяния срещу деца.

3 Налице са писмени насоки (поведенчески етикет) за информиране на служителите /
партньорите кое поведение е приемливо и кое - не, особено що се касае до контактуването с деца.

4 Последствията от неспазването на насоките относно поведението (поведенческия етикет) са ясни и са обвързани с дисциплинарните мерки, прилагани от училището (институцията).

5 В интервютата с кандидатите за работа има специфични въпроси по отношение на правата на детето и ценностите в областта на закрилата на детето.

6 Налице са ясно регламентирани механизми, чрез които служители могат да съобщават

за опасения, ако се налага – в условия на поверителност, относно неприемливо поведение на други служители.

Безопасен процес по набор на персонал
Някои от хората, които работят в образователни и обгрижващи институции или кандидатстват за
такава работа (било то платена или доброволческа) могат да представляват заплаха за децата.
Институциите могат да намалят подобни рискове и да предотвратят малтретирането на деца като
вземат подходящи мерки. Всяка институция трябва да въведе ясна система за верифициране на
кандидатите за работа преди да ги наеме. Въпреки че такива случаи са много редки, някои хора
могат да кандидатстват за работа, за да получат достъп до децата като възможни жертви на злоупотреба. Такива индивиди търсят институции с лоша система за набор на персонал или такива,
които не спазват стандартите.
Отдолу е представен списък на предложенията, които ще направят процеса по набор на служители
по-ефективен по отношение на безопасността.
• В
 секи кандидат трябва да предостави препоръки от хора, които са работили с кандидата в миналото и могат да потвърдят неговия/нейния опит и подготвеност да работят с деца.
• По време на интервюто за работа, на всеки кандидат трябва да бъдат зададени определени
въпроси за закрилата на детето.
• В
 секи кандидат трябва да подпише форми за съгласие или декларации, че няма предишни или
настоящи криминални прояви, включително и такива спрямо деца.
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Стандарт 3. Всеки кандидат трябва да подпише форми
за съгласие или декларации, че няма предишни или
настоящи криминални прояви, включително и такива
спрямо деца.
1 Когато започнат да работят в училище или институция, всички членове на персонала,
включително доброволци, обучители и обучавани, трябва да преминат през специално
обучение за закрила на детето, което включва запознаване с училището или с политиката за закрила на децата от злоупотреби.

2 Всички членове на персонала са били обучени да разпознават рисковите фактори и да
идентифицират симптомите на злоупотреби с дете.

3 Всички служители са наясно със законовите разпоредби, законовата отговорност на училището (институцията) и задължението си да докладват.

4 Всички членове на персонала имат лесен достъп до контактни данни на местните инсти-

туции, които се занимават със закрила на детето и спешна помощ. Списъкът от институции включва: Държавна агенция за закрила на детето (ДАЗД), полиция, отдел „Закрила
на детето“, кризисни центрове, болнични заведения и т.н.

5 Поне един учител или възпитател е обучен на методика и инструменти, които се използ-

ват за обучение на деца по темата за закрила от злоупотреба и насилие. Този учител или
възпитател има знанията и уменията да обучава деца по темата за безопасност в интернет и разполага с нужните образователни материали за работа в клас с деца на различни
възрасти.

6 На всички служители се предоставят възможности за обучение относно начините за
разпознаване на признаците и реагиране при опасения за злоупотреба/насилие спрямо
дете.

Всеки, който има контакт с деца, трябва да изиграе съответната роля за осигуряване на тяхната
безопасност. Извършването на тази задача изисква съзнание за проблемите, свързани със закрилата на деца, както и знание и умения в тази материя. Институциите, които работят с деца, са
отговорни за осигуряване на техните служители на възможности за професионално обучение и
развитие. Крайно важно е всички работещи с деца или действащи от тяхно име да имат достъп до
обучение, за да им помогнат да изградят нужните умения и знания, за да осигурят закрилата на
децата и да противодействат на заплахите.
Интернет е много изискваща среда, заради разнообразността й и заради постоянните промени.
Познаването на онлайн заплахите за децата и младежите, както и способността да се справят с
детските и юношеските функционални трудности в интернет изисква постоянно развитие и повишаване на квалификацията на учителите и педагозите.
Първата стъпка е да се идентифицират образователните и обучителни нужди. Таблицата отдолу
помага да се направи списък на нуждите, които могат да се срещнат по време на обучението на
персонала.
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Таблица 1. Идентифициране на обучителните нужди – примерна таблица на нуждите:
Поле

Категория/брой
на служителите

Как да се посрещне
нуждата/ целта

Висок приоритет = 4
Нисък приоритет = 1

Основни познания Всички
за закрилата на
детето

Вътрешно, външно,
е-обучение

4

Политика и
Всички
процедури за
закрила на детето

Въвеждане на
нови служители,
вътрешно обучение

4

Идентифициране
на риска от
злоупотреби;
правна намеса

Всички

Вътрешно, външно,
е-обучение

4

Помощ за децата
жертви

Психолог,
педагогически
съветник

Външно обучение

3

Онлайн заплахи за Психолог,
децата
педагогически
съветник

Външно, е-обучение 4

Образователни
средства за деца

Вътрешно, външно,
е-обучение

Психолог,
педагогически
съветник

Ресурси/
разноски

3

След определянето на обучителните нужди, можем да продължим с планирането и съставянето
на обучителната програма, следвани от прилагането и оценяването на обучението. Оценяването
осигурява необходимата обратна връзка за бъдещи обучения и образователни нужди.
За да се приложи този стандарт, е също много важно да се определи кои услуги, институции и
организации в местната общност или регион осигуряват помощни услуги за деца-жертви на злоупотреби. Членовете на персонала могат да използват такъв списък, за да помогнат на децата и
родителите/настойниците им да получат необходимата информация и подкрепа. Списъкът трябва
да включва институции, които са определени като безопасни, осигуряват високо качество на услугите и гледат да работят в най-добрия интерес на децата като техен приоритет.
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Стандарт 4. Училището (институцията) осигурява
обучения на децата на техните права и им дава насоки
как да се предпазят от злоупотреби и насилие.
1 Във всеки клас редовно се провеждат учебни часове, посветени на правата на децата и
по-конкретно правото на закрила от насилие и злоупотреби.

2 Децата са запознати с правото си да бъдат предпазени от злоупотреба/насилие.
3 Децата знаят поименно кой служител има специални отговорности относно осигуряването на безопасността на децата и как да установят контакт с него.

4 Децата получават информация относно местата, където могат да потърсят помощ и съвет
във връзка със злоупотреба/насилие, измъчване и тормоз.

5 Училището (институцията) консултира с децата документите си по закрила и разработва
заедно с техни представители адаптирани версии, подходящи за възрастта им.

6 В училището (институцията) има на разположение учебни материали (брошури, наръчници, листовки) по темата за правата на детето, закрилата от злоупотреба и насилие,
както и правила за безопасна работа с интернет.

Образователни дейности за деца, свързани с опасностите от насилие и
злоупотреби
За да съблюдаваме безопасността на децата, трябва да се уверим, че те знаят правата си и как да
говорят за нуждите и проблемите си. Ако децата трябва да се защитават сами от злоупотреби, те
имат нужда да са запознати с опасностите, на които може да бъдат изложени в истинския живот
или в интернет. Формата на детското образование е избрана от институцията – дали ще е е-образование, разговори, уъркшопи и т.н. Децата трябва да знаят, че когато се чувстват заплашени или
с тях е била извършена злоупотреба, трябва да го кажат на доверен човек.
Понякога е трудно за децата да говорят за проблемите си с възрастни в тяхното обкръжение. Ето
защо те трябва да информират децата и младите хора за безплатни местни национални линии за
помощ: такива, които предлагат подкрепа във всички трудни ситуации и такива, които се справят
със специфични проблеми (като пристрастяването, сексуалността)

Докладване на проблемите от деца
Докато изграждаме Политиката за закрила на детето, трябва да изработим следните неща: как
да накараме децата да разберат, че могат да огласяват проблемите си и как да подкрепяме децата
и тийнейджърите, когато го правят.
Частта за „Стандарт 1” споменава процедурата за докладване на подозренията за злоупотреби с
дете, както и ролята на човека, отговорен за закрила на детето, след като е уведомен за всички
тревожни сигнали. Всички свързани с институцията трябва да бъдат наясно със системата за докладване на проблеми и случаи на злоупотреби. Възможно е и да се направи детска версия, която
да бъде разпространена сред малолетни.
Когато дете докладва за злоупотреба, е много важно той/тя да бъдат подкрепяни и да бъдат информирани по време на по-нататъшни намеси на институцията или в хода на правните интервенции.
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Стандарт 5. Информация и комуникация по отношение
на децата.
1 В училището (институцията) съществуват писмени насоки и правила за съхранение на
личните данни на децата и контрол на достъпа до тях.

2 В училището (институцията) съществуват писмени насоки и правила за достъпа на децата до интернет.

3 В училището (институцията) има ясно разписани правила за искане на разрешение и
публикуване на графични и видео изображения на деца.

4 Личната информация и изображенията с цел публикуване са придобити по безопасен
начин, който отговаря на принципите на поверителността и правилата на училището (институцията).

5 И
 зображения, материали и лична информация, отнасяща се до децата се съхранява на
обезопасено от неоторизирани лица място. Достъпът става само с разрешение от отговорното лице по закрила на детето или директора на училището (институцията).

6 И
 ма ясни правила кой има право да публикува изображения и видео материали в социалните мрежи, които се ползват от училището (институцията) и при какви условия става
това.

Стандарт 6. Училището (институцията) периодично
осъществява наблюдение и преразглеждане на
политиката за закрила на детето.
1 Налице са механизми за наблюдение на спазването на мерките за закрила на детето,
утвърдени от училището (институцията).

2 Предприемат се стъпки за редовно допитване до мнението на деца и родители/обгриж-

ващи, относно вижданията им за политиките и практиките, насочени към осигуряването
на безопасността на децата и тяхната ефективност.

3 Училището (институцията) ползва опита на действащата система за закрила на детето в
страната, за да повлияе върху подобряване на мултидисциплинарната практиката в тази
насока (по-тесни контакти с Отдел „Закрила на детето“, полиция, доставчици на социални услуги, НПО и т.н.).

4 В сички инциденти, предполагаеми случаи на насилие и оплаквания се регистрират и
проследяват.

5 Политиката за закрила на детето се преразглежда през равни интервали от време, в найдобрия случай – на всеки три години.

6 В процеса на преразглеждане на политиките и практиките за осигуряване на безопасността се извършва допитване до мнението на децата и родителите/обгрижващите.
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Опазването на детската безопасност изисква институцията да прилага политиката, процедурите
и плановете. Ефективните контролни механизми са необходими, за да е сигурно, че процесът по
прилагане напредва и стига до реални действия за закрила на децата. Възгледите на участниците
– персонал, родители и хора отвън – могат да допринесат за подобряването на ефикасността на
взетите мерки.
Поне един път в годината отговорните за политиката за закрила на детето в институцията трябва да вземат предвид резултатите от прилагането на политиката, както и възможността за въвеждането на поправки. Следните въпроси трябва да получат отговор: В какво успяхме? Защо? Как
споделяме сериозни проблеми в самата институция? Какви промени трябва да бъдат въведени?
Извършването на вътрешен одит в първата фаза на програмата ще направи възможно да се разбере какви действия да бъдат направени от институцията, за да спази стандартите за закрила на
детето. Схемата на подобни действия трябва да бъдат важна точка в прогреса по прилагане.
Индикаторите за прилагане на стандартите за закрила на детето са представени отдолу. Те ще
помогнат на хората, координиращи проекта, да установят напредъка на институцията в това отношение. Тези индикатори са измерими и показват минималното ниво на участието в закрилата на
детето. Трябва да се има предвид, че спазването на стандартите и получаването на сертификат е
формално действие. Реалното прилагане на политиката за закрила на детето изисква рефлексия
върху ефектите от предприетите действия, както и отговор на въпроса дали политиката е наистина
използвана като полезен списък насоки за организационни практики или не.
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Индикатори за прилагане на стандартите в политиката за
закрила на детето
Стандарт 1. Училището (институцията) има политика и процедури за закрила на детето
Стандарт 1 означава, че:
1.	Училището (институцията) разполага с писмена Политика за закрила на детето, която гарантира, че децата са предпазени от посегателство.
2.	Политиката представлява изчерпателен документ с всички необходими стандартни секции (заявление за ангажираност, принципи, дефиниции, обхват, поведенчески етикет, мерки за превенция като критерии за набор на служители, обучение на персонала, процедура за докладване, заявление за оценка на риска, комуникация, наблюдение, преразглеждане и партньорски
отношения).
3.	Служителите (педагогически, непедагогически персонал, доброволци и стажанти) са запознати с политиката за закрила на детето в училището (институцията).
4.	Политиката се отнася за всички и се спазва от всички служители.
5.	Политиката e одобрена и утвърдена от съответния управленски орган (директор, комисии и т.н.).
6.	В училището (институцията) има одобрено от съответния управленски орган лице, което отговаря за наблюдението и прилагането на политиката за закрила на детето.
Индикатор за изпълняване на стандарта
•	документ, озаглавен Политика за закрила на детето, приет в институцията, включващ
всички изисквани части и подписан от представител на институция и на родителското настоятелство;
•	брой декларации от служители, които са се запознали с политиката и са я подписали.

Стандарт 2. Училището (институцията) супервизира служителите си, за
да предотврати злоупотреби с деца.
Стандарт 2 означава, че:
1.	Налице са разписани процедури или разписани съгласувани методи за подбор на служители,
както и за оценяване на тяхната пригодност за работа с деца, в това число и проверки на препоръки от бивши работодатели.
2.	Кандидатите за работа представят свидетелство за съдимост, минимум три препоръки от бивши работодатели и подписват декларация, че никога не са били следствени за извършване на
криминални деяния срещу деца.
3.	Налице са писмени насоки (поведенчески етикет) за информиране на служителите / партньорите кое поведение е приемливо и кое - не, особено що се касае до контактуването с деца.
4.	Последствията от неспазването на насоките относно поведението (поведенческия етикет) са
ясни и са обвързани с дисциплинарните мерки, прилагани от училището (институцията).
5.	В интервютата с кандидатите за работа има специфични въпроси по отношение на правата на
детето и ценностите в областта на закрилата на детето.
6.	Налице са ясно регламентирани механизми, чрез които служители могат да съобщават за опасения, ако се налага – в условия на поверителност, относно неприемливо поведение на други
служители.
Индикатор за изпълняване на стандарта
•	насоки за набор на персонал
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Стандарт 3. Училището (институцията) осигурява обучения на персонала
по темата за закрила на детето.
Стандарт 3 означава, че:
1.	При своето постъпване в училище всички служители преминават през обучение във връзка със закрилата на детето; обучението включва запознаване с политиката за закрила на
детето.
2.	Всички служители са обучени да разпознават рисковите фактори и да идентифицират симптомите на злоупотреба с деца.
3.	Всички служители са наясно със законовите разпоредби, законовата отговорност на училището (институцията) и задължението си да докладват.
4.	Всички служители имат достъп до контактите на ключови институции, които работят за закрилата на детето.
5.	Поне един учител или възпитател е обучен на методика и инструменти, които се използват за
обучение на деца по темата за закрила от злоупотреба и насилие. Този учител или възпитател
има знанията и уменията да обучава деца по темата за безопасност в интернет и разполага с
нужните образователни материали за работа в клас с деца на различни възрасти.
6.	На всички служители се предоставят възможности за обучение относно начините за разпознаване на признаците и реагиране при опасения за злоупотреба/ насилие спрямо дете.
Индикатор за изпълняване на стандарта
•	брой на обучените членове на персонала
•	информацията се оценява като лесно достъпна от персонала

Стандарт 4. Училището (институцията) осигурява обучения на децата
на техните права и им дава насоки как да се предпазят от злоупотреби и
насилие.
Стандарт 4 означава, че:
1.	Във всеки клас редовно се провеждат учебни часове, посветени на правата на децата и поконкретно правото на закрила от насилие и злоупотреби.
2.	Децата са запознати с правото си да бъдат предпазени от злоупотреба/насилие.
3.	Децата знаят поименно кой служител има специални отговорности за осигуряването на безопасността на децата и как да установят контакт с него.
4.	Децата получават информация относно местата, където могат да потърсят помощ и съвет във
връзка със злоупотреба/насилие, измъчване и тормоз.
5.	Училището (институцията) консултира с децата документите си по закрила и разработва заедно с техни представители адаптирани версии, подходящи за възрастта им.
6.	В училището (институцията) има на разположение учебни материали (брошури, наръчници,
листовки) по темата за правата на детето, закрилата от злоупотреба и насилие, както и правила
за безопасна работа с интернет.
Индикатор за изпълняване на стандарта
•	Детска версия на Политиката за закрила на детето, написана на разбираем за децата
език
• Брой деца, които са запознати с Политиката за закрила на детето
• Брой деца, които знаят към кого да се обърнат в случай на насилие спрямо тях.
• Брой часове, включени в годишния работен план на класа/групата
•	На достъпни места за децата са представени безплатни линии за помощ за деца и младежи, заедно с информация за това как да търсят помощ в случаи на насилие.
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Стандарт 5. Информация и комуникация по отношение на децата.
Стандарт 5 означава, че:
1.	В училището (институцията) съществуват писмени насоки и правила за съхранение на личните
данни на децата и контрол на достъпа до тях.
2.	В училището (институцията) съществуват писмени насоки и правила за достъпа на децата до
интернет.
3.	В училището (институцията) има ясно разписани правила за искане на разрешение и публикуване на графични и видео изображения на деца.
4.	Личната информация и изображенията с цел публикуване са придобити по безопасен начин,
който отговаря на принципите на поверителността и правилата на училището (институцията).
5.	Изображения, материали и лична информация, отнасяща се до децата, се съхранява на обезопасено от неоторизирани лица място. Достъпът става само с разрешение от отговорното лице
по закрила на детето или директора на училището (институцията).
6.	Има ясни правила кой има право да публикува изображения и видео материали в социалните
мрежи, които се ползват от училището (институцията) и при какви условия става това.
Индикатор за изпълняване на стандарта
•	Брой подписани от родителите (или други, полагащи грижа) декларации за информирано
съгласие.
•	Доказателства за ограничен достъп до личната информация на децата.

Стандарт 6. Училището (институцията) периодично осъществява наблюдение и преразглеждане на политиката за закрила на детето.
Стандарт 6 означава, че:
1.	Налице са механизми за наблюдение на спазването на мерките за закрила на детето, утвърдени от училището (институцията).
2.	Предприемат се стъпки за редовно допитване до мнението на деца и родители/обгрижващи,
относно вижданията им за политиките и практиките, насочени към осигуряването на безопасността на децата и тяхната ефективност.
3.	Училището (институцията) ползва опита на действащата система за закрила на детето в страната, за да повлияе върху подобряване на мултидисциплинарната практиката в тази насока
(по-тесни контакти с Отдел „Закрила на детето“, полиция, доставчици на социални услуги, НПО
и т.н.).
4.	Всички инциденти, предполагаеми случаи на насилие и оплаквания се регистрират и проследяват.
5.	Политиката за закрила на детето се преразглежда през равни интервали от време, в най-добрия случай – на всеки три години.
6.	В процеса на преразглеждане на политиките и практиките за осигуряване на безопасността се
извършва допитване до мнението на децата и родителите/обгрижващите.
Индикатор за изпълняване на стандарта
•	Годишен план за действие по прилагане на политиката с ясно разграничени роли, отговорности и срокове
•	Вътрешен доклад за прилагане на Политиката за закрила на детето в институцията,
който се изготвя един път в годината.
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Приложение 1. Въпросник за самооценка
Приложение 2. Политика за закрила на детето
Въведение
Върховното правило на всички мерки, взети от заведението, е действието в най-добрия интерес на
детето. Всеки член на персонала трябва да се отнася към децата с уважение и да зачита техните нужди.
Недопустимо е за члена на персонала да използва каквато и да било форма на насилие срещу дете.
Докато изпълняват тези цели, членовете на персонала трябва да действат в съгласие с приложимото
законодателство, вътрешните регулации на заведението и техните компетенции.
Част I
Обяснителни термини
№1
1.	Член на персонала е човек, нает на тази длъжност с трудов или граждански договор.
2.	Дете е всяка личност до 18-годишна възраст.
3.	Грижещ се за детето е човек, оторизиран да представя детето, особено негов родител или настойник. В този документ приемният родител/осиновителят също е грижещ се човек.
4.	Съгласието на грижещия се означава съгласие, дадено най-малко от един от родителите на детето.
Но, ако няма съгласие между родителите на детето, те трябва да бъдат уведомени, че проблемът
трябва да се реши от семейството и надзорния съд.
5.	Злоупотребата с дете трябва да се разбира като извършване на забранен или наказуем акт срещу
детето от всеки човек, включително член на персонала или поставяне на благополучието на детето
в риск, включително чрез пренебрежение или немарливост.
6.	Лице, отговорно за интернет, е член на персонала, определен от директора на заведението да наблюдава употребата на интернет от децата в заведението и безопасността на децата онлайн.
7.	Лицето, отговорно за политиката на закрила на детето, е член на персонала, определен от директора на заведението да съблюдава прилагането на политиката за закрила на детето.
8.	Личните данни на детето се отнасят до цялата информация, чрез която може да се идентифицира
то.
Част II
Идентифициране и отговаряне на рисковите фактори за злоупотреби с дете
№2
1.	Членовете на персонала на заведението ще събират информация и ще обръщат внимание на рискови фактори за злоупотреби с дете в рамките на професионалните им отговорности.
2.	Ако рисковите фактори се идентифицират, персоналът трябва да говори с родителите, да осигури
информация на достъпен носител и да ги мотивира да търсят помощ за себе си,
3.	Служителите трябва да наблюдават състоянието и благополучието на детето.
Част III
Процедури на намеса в случаи на злоупотреба с дете
№3
Ако член на персонала подозира, че дете е претърпяло злоупотреба, той/тя е длъжен да напише докладна и да предаде информацията на класния/педагогическия съветник/психолога/директора на заведението (по желание).
№4
1.	Педагогическият съветник/психологът (по желание) вика грижещите се за вероятната жертва на
злоупотреба и ги уведомява за подозрението си.
2.	Педагогическият съветник/психолога (по желание) трябва да подготви описание на ситуацията на
детето в детската градина и в семейството, основана на разговори с него, с учителите и родителите,
и да изготви план за подпомагане на детето.
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3.	Този план трябва да включва насоки, свързани с:
	а) предприемане на действие за осигуряване на безопасността на детето, включително докладване
на подозираната злоупотреба на компетентните служби;
б) подкрепа, която ще бъде предложена на детето от заведението;
в) пращане на детето в специализиран център за помощ, ако е нужно.
№5
1.	В по-сложни случаи (засягащи сексуална злоупотреба или тежка физическа или емоционална злоупотреба), директорът на заведението трябва да назначи екип за намеса, който може да включва
педагогическия съветник/психолог, класния ръководител на детето, директора и други членове на
персонала, които са запознати със злоупотребата или с детето (оттук нататък ще бъде наричан екип
по намеса).
2.	Екипът по намеса трябва да изготви план за подпомагане на детето, да изпълни изискванията от
№4, точка 3 на Политиката, основан на описанието, подготвено от педагогическия съветник на детската градина или училище, или друга информация, получена от членове на екипа.
3.	Ако предполагаемата злоупотреба е била докладвана на грижещите се за детето, назначаването на
екип по намеса трябва да бъде задължително. Той трябва да повика грижещите се за детето за разяснителна среща, през която може да им предложи докладваното подозрение да бъде проверено
от външна, обективна институция. Ще се направи протокол на тази среща.
№6
1.	Педагогическият съветник/психолог ще представи план за подпомагане на детето на родителите/
грижещите се, който да препоръча тясно сътрудничество по време на прилагането му.
2.	След като родителите са информирани от съветника/психолога – според предишната точка – директорът на заведението ще докладва подозрението за извършване на престъпление на прокуратура/полиция или ще прати сигнал до отдел „Закрила на детето”.
3.	По-нататъшно действие ще представлява отговорността на институциите, споменати в предишната
точка.
4.	Ако заподозряната злоупотреба е била докладвана от грижещите се за детето и не е била потвърдена, грижещите се трябва да бъдат уведомени писмено за това.
№7
1.	Графиката за намеса, пример за която е включен в Приложение 1 на Политиката, трябва да бъде
развита като доклад от намесата. Графиката трябва да бъде прикачена към личното досие на детето.
2.	Всички членове на персонала и други личности, запознати със злоупотребата или с всичко, свързано с нея по време на изпълнението на официалните им задължения, трябва да пазят наученото
като поверително, с изключение на информацията, докладвана на компетентните институции по
време на процедурата по намеса.
Част IV
Принципи за закрила на личните данни на детето
№8
1.	Личните данни на детето ще бъдат защитени според правилата, упоменати в Акт 29, от август 1997
г. за Закрилата на личните данни.
2.	Членовете на персонала трябва да пазят като поверителни данните, с които са запознати; същото
важи и за методите за закрила на личните данни от неоторизиран достъп.
3.	Личните данни на детето ще бъдат давани само на хора и институции, оторизирани според отделни
правила.
4.	Членовете на персонала ще са определени на придвижват личните данни на детето и да ги споделят с интердисциплинарен екип, назначен по начин, представен в Акта за превенция на домашното
насилие от 29.07.2005 г.
№9
Член на персонала може да използва информацията за детето за обучителни или образователни цели,
само ако детето остане анонимно и е невъзможно да бъде идентифицирано.
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№10
1.	Член на персонала не може да дава сведения на представители на медии, свързано с информация
за детето или грижещия се за него.
2.	В изключителни и оправдани ситуации, член на персонала може да се свърже с грижещия се за
детето и да го/я помоли за позволение да даде неговите/нейни данни за контакт на медиите. Ако
такова съгласие бъде дадено, членът на персонала може да даде подобни сведения на представител на медиите.
3.	Членове на персонала не трябва да свързват представители на медиите с децата.
4.	Членовете на персонала не трябва да говорят с представители на медиите за грижещия се за детето. Това се отнася и до ситуации, когато членът на персонала вярва, че изявлението му/й не се
записва.
5.	В извънредни и оправдани ситуации, членове на персонала могат да говорят с представители на
медии за грижещия се за детето, само при неговото писмено съгласие.
№11
1.	Достъп до избрани части на заведението могат да бъдат давани на медиите, за да се изготви журналистически материал. Единствено директорът на заведението може да реши дали да даде достъп до тях.
2.	Докато взима решение, свързано с казаното в предишната точка, директорът на заведението трябва да помоли администрацията си да подготви подбрани места от заведението. Не трябва да се
допуска заснемането на деца.
Част V
Принципи за закрила на изображението
№12
Признавайки правото на неприкосновеност на децата и закрила на личните интереси, заведението
трябва да защитава изображенията на децата.
№13
1.	На членове на персонала не е позволено да разрешават на представители от медиите да записват
изображения на децата (чрез заснемане, снимане, записване на гласа на детето) в заведението,
без предварително писмено съгласие от грижещия се за детето.
2.	За да се получи подобно съгласие, член на персонала може да се свърже с грижещия се и да установи процедура по получаване на такова съгласие. Неприемливо ще е да се дават на медиен
представител контактите на грижещия се за детето, без негово знание и съгласие.
3.	Ако образът на детето представлява само детайл от по-голямо цяло, като събиране, пейзаж или
обществено събитие, съгласието на грижещия се да се записва изображението на детето, няма да
се иска.
№14
1.	За публикуването на изображението на детето, заснето по какъвто и да било начин (снимка, аудио-видео запис) от член на персонала, трябва да се изисква писменото съгласие на родителя или
настойника.
2.	Писменото съгласие от предишната точка трябва да включва информация за това къде ще бъде
публикувано заснетото изображение и в какъв контекст ще бъде използвано.
Част VI
Принципи на интернет достъп за децата
№15
1.	Давайки достъп на децата до интернет, заведението ще бъде задължено да предприеме действия,
които да ги защитават от достъп до съдържание, което може да заплаши правилното им развитие;
за тази цел трябва да бъде инсталиран и актуализиран софтуер за сигурност.
2.	В заведението детето може да има достъп до интернет:
	а) под наблюдението на служител на заведението по време на часовете по компютър или без наблюдението на учител – на компютри, определени за тази цел в заведението (безплатен достъп).
3.	Когато достъпът на детето до интернет се наблюдава от член на персонала, същият трябва да е
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задължен да уведомява децата за принципите за безопасна употреба на интернет. Освен това, той
трябва да се увери в сигурността на децата, докато използват интернет по време на часове.
4.	Заведението ще осигури перманентен достъп до образователни материали, засягащи безопасната
употреба на интернет на компютри, до които има свободен достъп.
№16
1.	Лицето, отговорно за интернет, ще дава на всяко дете индивидуална парола и потребителско име,
за да може да използва интернет в заведението. Когато е необходимо, член на персонала ще уведомява детето да ги пази в тайна. Достъпът на детето до интернет в заведението ще е възможен
само през сървъра му, след като детето напише своята индивидуална парола.
№17
1.	Oтговорният за интернета трябва да се увери,че следните елементи са инсталирани и актуализирани на всички компютри с достъп до интернет в заведението:
а) софтуер, който филтрира съдържанието на интернет
б) софтуер, който следи употребата на интернет от децата
в) анти-вирусен софтуер
г) анти-спам софтуер
е) Firewall
2.	Софтуерът в точка 1 трябва да бъде актуализиран от назначен служител в заведението поне веднъж
месечно.
3. 	Назначен служител на заведението ще проверява поне веднъж месечно дали няма опасно съдържание на компютрите с достъп до интернет. Ако такова бъде открито, служителят ще определи кой
е използвал компютъра, когато то е било качено на него.
4.	Служителят ще уведоми педагогическия съветник/психолог за детето, което е използвало компютъра по време на вкарването на опасното съдържание.
5.	Съветникът/психологът ще говорят за безопасната употреба на интернет с детето.
6.	Ако, в резултат на разговора с детето, съветникът/психологът узнаят, че с него е било злоупотребено, той/тя ще предприеме действията, описани в Част 2 тук.
Част VII
Мониторинг на прилагането на Политиката
№18
1.	Директорът на заведението назначава лице, отговорно за Политиката за закрила на детето в
детската градина/ училището.
2.	Лицето, за което се отнася предишната точка, ще бъде отговорно за мониторинга на прилагането
на Политиката, отговаряйки на всеки сигнал за нейното нарушение и предлагайки промени, които да й се нанесат.
3.	Веднъж на 6 месеца лицето от точка 1 на този параграф ще провежда проучване, което да наблюдава прилагането на Политиката сред персонала на училището. Пример за такова проучване е
Приложение 2 дадено тук.
4.	В проучването персоналът на училището може да предложи промени на Политиката и да индикира нарушенията й в заведението.
5.	Лицето, за което се споменава в точка 1 на този параграф, ще събере проучванията на персонала
на заведението. На тази основа той/тя ще изготви доклад за мониторинг, после ще го предаде на
директора на заведението.
6.	Директорът на заведението ще направи необходимите промени на Политиката и ще оповести
новото й съдържание на персонала на детската градина/училището.
Част VIII
Финални точки
№19
1. Политиката ще влезе в сила от датата на нейното оповестяване.
2.	Оповестяването ще стане по достъпен за персонала на заведението начин, особено чрез показването на табло за съобщения или чрез изпращането й по електронен път.
Горният пример за Политика за закрила на детето е екземплярен. Политиката на училището (институцията) би трябвало да съдържа всички секции, описани в Стандарт 1.
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Приложение 1
на Политиката за закрила на детето: Формуляри за регистриране на работата при
случай на съмнение за злоупотреба/ насилие над дете в училището (институцията)
Таблица за намеса
1. Пълното име на детето
2. Причината за намеса (форма на
вреда)
3. Лицето, докладващо за вероятната
злоупотреба
4. Описание на действията, предприети
от педагогическия съветник/
психолога

Дата

Действие

5. Среща с настойниците на детето

Дата

Описание на срещата

6. Форма на направената намеса
(оградете правилния отговор)

• уведомяване за вероятното криминално
посегателство,
• молба за проучване на семейната ситуация на детето,
• друг тип намеса. Какъв тип?
•
•
•

7. Данни, засягащи намесата (име на
лицето, на което е докладвано за
намесата) и дата на намесата.
8. Резултат от намесата: мерки, взети
то органите на изпълнителната
власт, ако институцията е получила
информация за ефектите/действията,
направени от институциите и
действията, направени от родителите
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Дата

Действия

Формуляр по процедура за докладване във връзка със закрилата на детето
Поверително
Номер на случая:
Имена на детето:
Данни във връзка с постъпването на сведението:
Време:
Дата:
Място:
Данни за съобщаващия:
Трите имена:
Адрес:
Данни за контакт:
Занятие:
Връзка с детето:
Данни за детето:
Трите имена:
Възраст:

Дата на раждане:

Пол:

Етническа
принадлежност:

Адрес:
Структура на
домакинството:
Училище:

Клас:

Класен ръководител:

Религия:
Увреждания,
ако има такива:
Промени в поведението на
детето?

Друга информация:

Подробности във връзка
с опасението (по
възможност думи,
казани от детето)
Данни за предполагаемия
извършител:
Безопасност на детето в
момента
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Спешна медицинска
помощ?
Кой друг е в течение?

Действия, предприети към
момента?

Изготвен от:
Дата:
Подпис на отговорника за приключване на случая:
Дата:

Приложение 2

за Политиката за закрила на детето: мониторинг на стандартите – въпросник
да
1. З наете ли, че в училището (институцията) има Политика за закрила
на детето?
2. Знаете ли стандартите за зашита на децата от злоупотреби,
съществуващи в институцията, в която работите?
3. Запознати ли сте с Политиката за закрила на детето?
4. Можете ли да разпознаете симптомите за злоупотреба с дете?

5. Знаете ли как да реагирате на симптомите за злоупотреба с дете?
6. Някога забелязвали ли сте нарушаване на правилата, включени в
Политиката за закрила на детето от друг член на персонала?
7. Имате ли забележки/поправки/предложения, свързани с
Политиката за закрила на детето?
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не

Анекс А
Въпросник за самооценка
Този въпросник за самооценка е начин да се измери колко далеч (или колко близо) се намира Вашето
училище (институция) от това да отговори на стандартите за осигуряване на закрила на децата и къде
е необходимо да се направят подобрения.
Подходът се базира на работата на Джордж Варнава със съществуващия в миналото Форум за децата и
насилието, Национално бюро за децата (NCB – National Children’s Bureau). С разрешението на авторите
NSPCC е адаптирало материала за ползване като пособие за самооценка във връзка със закрилата на
деца в неправителствения сектор от Keeping Children Safe и доразвито допълнително, за да отговори на
нуждите на образователната система.

Използване на контролни твърдения
Дадените по-нататък въпроси с контролни твърдения са предназначени да очертаят минималните
изисквания (критерии), на които трябва да се стремят да отговорят всички училища (институции),
отдадени на закрилата на децата. В зависимост от естеството на работата обаче, някои от контролните
твърдения може да изглеждат по-уместни, отколкото други. Това пособие за самооценка представлява
полезна изходна точка, а Вие имате свободата да махнете или да добавите други критерии, за да
гарантирате неговата пригодност за Вашата конкретна работа.
Преди да започнете, вземете един екземпляр от въпросника, напишете върху него датата, а след това
изпълнете описаните по-нататък стъпки. Така можете да водите архив и да следите напредъка през понататъшните етапи.
Пособието за самооценка изисква от Вас да разгледате училището (институцията) според шестте
стандарта:
Стандарт 1. Училището (институцията) има политика и процедури за закрила на детето
Стандарт 2. У
 чилището (институцията) супервизира служителите си, за да предотврати злоупотреби с деца.
Стандарт 3. У
 чилището (институцията) осигурява обучения на персонала по темата за закрила на
детето.
Стандарт 4. У
 чилището (институцията) осигурява обучения на децата на техните права и им дава
насоки как да се предпазят от злоупотреби и насилие.
Стандарт 5. Информация и комуникация по отношение на децата
Стандарт 6. У
 чилището (институцията) периодично осъществява наблюдение и преразглеждане
на политиката за закрила на детето.
За всеки стандарт има шест твърдения. Прочетете всяко твърдение и преценете дали то:
А: е изпълнено;
Б: е отчасти изпълнено;
В: не е изпълнено.
Отбележете преценката си в съответните колонки А, Б и В.
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I

Училището (институцията) има политика и процедури за закрила
на детето

1.

Училището (институцията) разполага с писмена политика за закрила на
детето, която гарантира, че децата са предпазени от навреждане.
Политиката представлява изчерпателен документ с всички необходими
стандартни секции (заявление за ангажираност, принципи, дефиниции,
обхват, поведенчески етикет, мерки за превенция като критерии за набор на
служители, обучение на персонала, процедура за докладване, заявление за
оценка на риска, комуникация, наблюдение, преразглеждане и партньорски
отношения).
Служителите (педагогически, непедагогически персонал, доброволци и
стажанти) са запознати с политиката за закрила на детето в училището
(институцията).
Политиката се отнася за всички и се спазва от всички служители.

2.

3.

4.
5.
6.

II
1.

2.

3.

4.

5.
6.

III
1.

2.
3.
4.
5.
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А

Б

В

Училището (институцията) супервизира служителите си, за да
предотврати злоупотреби с деца.
Налице са разписани процедури или разписани съгласувани методи за
подбор на служители, както и за оценяване на тяхната пригодност за работа
с деца, в това число и проверки на препоръки от бивши работодатели.
Кандидатите за работа представят свидетелство за съдимост, минимум три
препоръки от бивши работодатели и подписват декларация, че никога не са
били следствени за извършване на криминални деяния срещу деца.
Налице са писмени насоки (поведенчески етикет) за информиране
на служителите / партньорите кое поведение е приемливо и кое е
неприемливо, особено що се касае до контактуването с деца.
Последствията от неспазването на насоките относно поведението
(поведенческия етикет) са ясни и са обвързани с дисциплинарните мерки,
прилагани от училището (институцията).
В интервютата с кандидатите за работа има специфични въпроси по отношение на правата на детето и ценностите в областта на закрилата на детето.
Налице са ясно регламентирани механизми, чрез които служители могат да
съобщават за опасения, ако се налага – в условия на поверителност, относно
неприемливо поведение на други служители.

А

Б

В

Училището (институцията) осигурява обучения на персонала по
темата за закрила на детето.
При своето постъпване в училище всички служители преминават през
обучение във връзка със закрилата на детето; обучението включва
запознаване с политиката за закрила на детето.
Всички служители са обучени да разпознават рисковите фактори и да
идентифицират симптомите на злоупотреба с деца.
Всички служители са наясно със законовите разпоредби, законовата
отговорност на училището (институцията) и задължението си да докладват.
Всички служители имат достъп до контактите на ключови институции, които
работят за закрилата на детето.
Поне един учител или възпитател е обучен на методика и инструменти,
които се използват за обучение на деца по темата за закрила от злоупотреба
и насилие. Този учител или възпитател има знанията и уменията да
обучава деца по темата за безопасност в интернет и разполага с нужните
образователни материали за работа в клас с деца на различни възрасти.

А

Б

В

Политиката e одобрена и утвърдена от съответния управленски орган
(директор, комисии и т.н.).
В училището (институцията) има одобрено от съответния управленски орган
лице, което отговаря за наблюдението и прилагането на политиката за
закрила на детето.

6.

На всички служители се предоставят възможности за обучение относно
начините за разпознаване на признаците и реагиране при опасения за
злоупотреба/ насилие спрямо дете.

IV

Училището (институцията) осигурява обучения на децата
на техните права и им дава насоки как да се предпазят от
злоупотреби и насилие.
Във всеки клас редовно се провеждат учебни часове, посветени на правата
на децата и по-конкретно правото на закрила от насилие и злоупотреби.
Децата са запознати с правото си да бъдат предпазени от злоупотреба/
насилие.
Децата знаят поименно кой служител има специални отговорности относно
осигуряването на безопасността на децата и как да установят контакт с него.
Децата получават информация относно местата, където могат да потърсят
помощ и съвет във връзка със злоупотреба/насилие, измъчване и тормоз.
Училището (институцията) консултира с децата документите си по закрила и
разработва заедно с техни представители адаптирани версии, подходящи за
възрастта им.
В училището (институцията) има на разположение учебни материали
(брошури, наръчници, листовки) по темата за правата на детето, закрилата
от злоупотреба и насилие, както и правила за безопасна работа с интернет.

А

Б

В

Информация и комуникация по отношение на децата
В училището (институцията) съществуват писмени насоки и правила за
съхранение на личните данни на децата и контрол на достъпа до тях.
В училището (институцията) съществуват писмени насоки и правила за
достъпа на децата до интернет.
В училището (институцията) има ясно разписани правила за искане на
разрешение и публикуване на графични и видео изображения на деца.
Личната информация и изображенията с цел публикуване са придобити
по безопасен начин, който отговаря на принципите на поверителността и
правилата на училището (институцията)
Изображения, материали и лична информация, отнасяща се до децата се
съхранява на обезопасено от неоторизирани лица място. Достъпът става
само с разрешение от отговорното лице по закрила на детето или директора
на училището (институцията).
Има ясни правила кой има право да публикува изображения и видео
материали в социалните мрежи, които се ползват от училището
(институцията) и при какви условия става това.

А

Б

В

Училището (институцията) периодично осъществява наблюдение
и преразглеждане на политиката за закрила на детето.
Налице са механизми за наблюдение на спазването на мерките за закрила
на детето, утвърдени от училището (институцията).
Предприемат се стъпки за редовно допитване до мнението на деца и
родители/обгрижващи, относно вижданията им за политиките и практиките,
насочени към осигуряването на безопасността на децата и тяхната
ефективност.
Училището (институцията) ползва опита на действащата система за
закрила на детето в страната, за да повлияе върху подобряване на
мултидисциплинарната практиката в тази насока (по-тесни контакти с Отдел
„Закрила на детето“, полиция, доставчици на социални услуги, НПО и т.н.).
Всички инциденти, предполагаеми случаи на насилие и оплаквания се
регистрират и проследяват.
Политиката за закрила на детето се преразглежда през равни интервали от
време, в най-добрия случай – на всеки три години.
В процеса на преразглеждане на политиките и практиките за осигуряване на
безопасността се извършва допитване до мнението на децата и родителите/
обгрижващите.

А

Б

В

1.
2.
3.
4.
5.

6.

V
1.
2.
3.
4.

5.

6.

VI
1.
2.

3.

4.
5.
6.
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Мрежата за самооценка
След като приключите работата с пособието за самооценка, прехвърлете своите отговори (А, Б, В) в
килийките от мрежата, като използвате цветни флумастери или като оцветите килийките в различни
цветове в зависимост от отговора. Мрежата за самооценка ви помага да направите диаграма на училището (институцията), показвайки колко добре се справя тя с осигуряването на безопасността на децата
и къде е необходимо да се предприемат по-нататъшни действия. Използвайте различни цветове или
различно оцветяване съответно за А, Б и В.
Обърнете внимание, че тази мрежа отразява стандартите за закрила на детето. За Ваше улеснение те
са групирани в шест категории. Задачата на това упражнение е да се очертае схема на евентуалните
пропуски по отношение на всеки един от шестте критерии.
След като бъдат изчетени и отбелязани гореизложените критерии съгласно посочената скала (изпълнено, частично изпълнено, не е изпълнено), прехвърлете резултатите в килийките на мрежата, като
използвате посочената по-долу легенда с цветове. Мрежата илюстрира визуално степента, до която е
достигнала организацията при осигуряването на безопасността на децата и очертава областите където
са необходими допълнителни усилия. Забележете, че няма предопределена йерархична прогресия от
1 до 6 (няма изискване последователността на килийките да отговаря на последователността на критериите) – задачата на това упражнение е да се установят евентуалните пропуски.

Изпълнен

1. Училището (институцията)
има политика и процедури
за закрила на детето

3. Училището
(институцията)
осигурява обучения
на персонала по
темата за закрила
на детето.

5. И
 нформация и
комуникация по
отношение на децата
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Частично изпълнен

Не е изпълнен

2. Училището (институцията)
супервизира служителите
си, за да предотврати
злоупотреби с деца.

4. Училището
(институцията)
осигурява обучения
на децата на
техните права и им
дава насоки как
да се предпазят
от злоупотреби и
насилие.

6. Училището (институцията)
периодично осъществява
наблюдение и преразглеждане
на политиката.
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