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Sumary: The kids are the future of every nation. The specific of the social work with them is defined 

by their age.The aim of this presentation is to be paid attention to the fact that a big part of the young 
people`s behavior - till 18 years old can be categorized as difficult. This tendency increases strengthen by 
the socially-economic situation.  This proves the need of special centers and homes where the social and 
health problems can be solved 
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ВЪВЕДЕНИЕ 
Децата са бъдещето на всяка нация.Спецификата на социалната работа с тях 

се определя от особеностите на възрастта, а именно-те са беззащитни и не могат да 
отстояват своите интереси; в условията на криза те страдат по-силно от 
възрастните; белтъчната недохраненост е с тежки последици за физическото и 
умственото им развитие; жертва са на експлоатация на детския труд; безнадзорни 
деца попадат в ръцете на престъпния свят и др. 

Всичко това налага голямо внимание към проблемите на децата. На 
потребността от специални грижи към детето се обръща внимание още в 
Женевската декларация по правата на детето от 1924г и Декларацията за правата 
на детето, приета от ООН през 1969г. След излизането на редица други 
международни документи, се достига до приемане на Конвенция на ООН за правата 
на детето, приета на 20.01.1989г. В нея се съдържат най-важните социални и правни 
принципи, отнасящи се до защитата и благоденствието на децата. В България с 
Министерско постановление 226/30.10.2000г се приема Закон за закрила на детето, 
който започва своятя дейност от 01.01.2001г. 

 
ИЗЛОЖЕНИЕ 
Целта на презентацията е да обърнем внимание на факта, че сравнително 

голяма част от населението до 18г възраст се категоризира като рисково и за 
съжаление тази тенденция се увеличава, подсилена от социално-икономическата 
действителност. Това налага острата нужда от дневни центрове, домове, защитени 
жилища ,приюти,консултативни центрове, в които да се решават социалните и 
здравни проблеми. 

Разнообразието на проблемите налага диференциране на децата в риск в 
зависимост от възрастта им и от вида на риска. Първоначалното диференциране е 
за наличието на здравен или социален, а в най-тежките случаи за комплексен 
риск.По-нататъшната класификация може да бъде в следните групи: 
     =  изоставени бебета в родилни домове 
     = безнадзорни деца 
     = деца-сираци 
     = деца с психически увреждания 
     = деца-инвалиди 
     = деца-наркотично зависими 
     = деца и юноши-криминално проявени 
     = деца в семейства при физически, психически и сексуален тормоз и др. 

Децата от всяка група се диференцират по възраст и по степен на социален 
и/или здравен риск. Водещият принцип в социалната работа с деца е възможно най-
пълно и навременно обхващане на децата в социален и/или здравен риск от 
социалните и здравните служби. Тук всеки пропуск, отлагане и недоглеждане може 
да има много тежки последствия. 
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Възрастта на такива деца е важен момент за адаптиране на методите за 
социална работа към тях. Децата от различните възрастови групи имат нееднаква 
психическа нагласа за възприемане на социалните грижи. Неразделна част от 
методите на социалната работа е възпитателният елемент.Педагогическата работа 
също е адаптирана към възрастовите особености- при по-малките водещо значение 
имат игровите елементи. При социалното интегриране на по-големите деца 
приоритет получават методите за връщане в училище, трудовото възпитание, 
включително при по-големите- обучение в професия. Методите за поощрение и 
наказание, като инструменти на възпитателния процес, също трябва да се 
адаптират възрастово. Много важен момент е децата в риск да бъдат приучавани 
към нормално общуване и преодоляване на проявите на агресия по между им. 

Важен елемент във възпитателната и превъзпитателната работа е спечелване  
доверието на децата и това се отнася за всички възрастови групи. 

      
Това разнообразие във риска и възрастовата специфика изискват съчетаване 

на усилията на много хора. Вторият момент, на който и скаме да акцентираме е, че е 
необходим мултифункционален екип, който да включва по-богат екип от добри 
специалисти. Освен административен и обслужващ персонал, в зависимост от риска 
да се подсигурява екип от педагози, лекари, ерготерапевти, социолози, 
кинезитерапевти, психолози. Трябва да отбележим, че в социалните заведения за 
деца в риск, не енеобходимо само хигиенно обгрижване на децата и задоволяване 
на физиологичните им потребности. 

Работата с деца в риск е много благородна, но отговорна и тежка. В цял свят с 
нея се ангажират много социални партнъори, включително от неправителствени 
организации. У нас няма правителствен орган- министерство или  комитет, който 
непосредствено и отговорно да е ангажирана с решаване проблемите на 
семейството и децата. В тази област такива партньори на Агенциятя за закрила на 
детето са Българският национален комитет на УНИЦЕФ, Българският младежки 
червен кръст, Националният фонд „Детство”, Агенцията за чуждестранна помощ, 
движението на българските майки и др. 

Проблемите на децата са толкова сериозни, че би могло да се помисли за 
създаване на Национална тристранна комисия за децата, която би могла да издигне 
отговорността и ефективността при решаване на проблемите с деца в риск до важен 
държавен проблем. 

На по- ниски равнища работата с неправителствените организации с 
хуманитарна цел се нуждае от много по-добра и целенасочена организация. 
Привличане към активно сътрудничество по проблемите на децата на националните 
електронни медии, Православната църква, създаване на условия чрез спонсори за 
масово участие във физкултурни и спортни прояви.  С помощта на тези организации 
може да се постигне: 
     = разработване на Национална стратегия за семейството и децата; 
     = популяризиране на идеите на семейното планиране; 
     = намаляване на ранните бременности, аборти и бракове; 
     = премахване на различните форми на незащитен детски и младежки труд; 
     = защита на децата от различните форми на насилие; 
     = премахване на явлението „безнадзорни деца”; 
     = засилване на обществения контрол над безотговорните родители; 
     = осигуряване на редовно посещение на училище; 
     = предпазване на децата от религиозни секти и др 

 
На трето, но не на последно място, в нашата работа разглеждаме проблема за 

превенцията на рисковите фактори- за съжаление доста слабо застъпена в работата 
на ангажираните с това служби. Известно е, че много по-евтино за обществото е да 
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се опазват децата от здравни и социални рискове, отколкото да се преодоляват 
тежките последствия от тях. Срещу най-смъртоносните здравни рискове има добре 
развита предпазна система- системата на ваксинирането. По този начин и в нашата 
страна се постига силно снижаване на детската смъртност. Остават много други 
рискови фактори, на които жертва стават много деца- пътно- транспортни 
произшествия, битови злополуки, социални заболявания от лоши условия  на живот, 
заболявания от рисков детски труд и др. 

Много по-слабо е застъпена превантивната работа у нас срещу социалните 
рискове за деца. Малко се прави от училището и други обществени структури за 
опазване на децата от употребата на наркотици, алкохол, тютюнопушене, 
проституция и др.; не са защитени от различни видове насилие. Не са изведени  
високи социални изисквания на обществото към семейството за отговорно 
родителство и социализация на децата. Крайно недостатъчна е и помощта и 
подкрепата на обществото към семейството. В този аспект също трябва да се 
заложи на партньорството с неправителствените организации,  бизнеса, различните 
чуждестранни агенции и сдружения, да се разработват общи проекти, да се ползва 
техния опит и идеи. Например четвъртата фаза на проекта  „ Приют и Дневен 
център” към БЧК- Русе се финансира от Холандския Червен кръст;  Белгийският 
Червен кръст е основен спонсор на дейността на Дома за социална адаптация в гр. 
Сливен, разкриването на нов център през м.септември в Плевен,финансиран с пари 
по програма ФАР и др. 

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
По-стриктното и пълно спазване у нас на Закона за закрила на детето, за което 

страната ни е поела задължение още през 1991г. с ратифицирането на Конвенцията 
за правата на детето, би допринесло за значително подобряване на разглеждания 
проблем. Той се заключава в превантивната работа за намаляване броя на 
социално занемарените деца, тяхното по-правилно и пълноценно отглеждане в 
съответните заведения и последващата им социализация и ресоциализация в 
обществото като пълноцени граждани. 

Бихме желали новият факултет „Обществено здраве” към Русенския 
университет като цяло да се включи като актиен партньор при работата с деца в 
риск, в разработването на проекти, в подкотовката на студенти по тези въпроси. 
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