НАСОЧВАНЕ НА СЛУЧАИ КЪМ ВЪНШНИ СЛУЖБИ
Уведомление при съмнение за дете в риск
При идентифициране на ситуация на тормоз, следва незабавно да се уведомят
органите за закрила на детето: ОЗД и/или полиция. Уведомяването е задължение на
всеки гражданин по силата на Закона за закрила на детето (ЗЗД), следователно сигнал
до отдел „Закрила на детето“ и/или Районно управление „Полиция“ трябва да подаде
гражданинът или служителят на училището, идентифицирал тормоза. Това може да
бъде учител, възпитател, педагогически съветник, директор, психолог, служител от
непедагогическия персонал, както и Координационният съвет като колективен орган.
Уведомените институции започват проверка на сигнала по реда на Координационния
механизъм за взаимодействие при работа в случаи на деца, жертви на насилие или в
риск от насилие, и за взаимодействие при кризисна интервенция.
Координационен механизъм за взаимодействие при работа в случаи на деца, жертви
на насилие или в риск от насилие, и за взаимодействие при кризисна интервенция,
който е приет и функционира от 2010 г., е публикуван на страницата на Държавната
агенция за закрила на детето. Основната цел на Координационния механизъм е да бъдат
обединени ресурсите и усилията на професионалистите и органите за закрила за
осигуряване на ефективна система за взаимодействие при работа в случаи на деца,
жертви на насилие или в риск от насилие.
Конкретните стъпки при подаване на сигнал за тормоз към външни служби са:
КОГА, КОЙ И КЪДЕ МОЖЕ ДА ПОДАВА СИГНАЛ ЗА ДЕТЕ В РИСК?
1. Кога се подава сигнал за дете в риск?
2. Кой може да подава сигнал за дете в риск от насилие и тормоз?
3. Къде може да се подава сигнал за дете в риск от насилие и тормоз?
1. КОГА СЕ ПОДАВА СИГНАЛ ЗА ДЕТЕ В РИСК?
Съгласно Закона за закрила на детето, чл. 7 (1) „Лице, на което стане известно, че дете
се нуждае от закрила, е длъжно незабавно да уведоми дирекция „Социално
подпомагане”, Държавната агенция за закрила на детето или Министерството на
вътрешните работи.
(2) Същото задължение има и всяко лице, на което това е станало известно във връзка с
упражняваната от него професия или дейност, дори и ако то е обвързано с
професионална тайна”.
2. КОЙ МОЖЕ ДА ПОДАВА СИГНАЛ ЗА ДЕТЕ В РИСК ОТ НАСИЛИЕ И
ТОРМОЗ?
При идентифициране на случаи на насилие и тормоз на деца/ученици в детската
градина, училището, центъра за подкрепа за личностно развитие, специализираното
обслужващо звено директорът на институцията следва да бъде незабавно уведомен. От
страна на институцията сигналът се подава от директора.
Всеки член на институцията, който е станал свидетел на ситуация на насилие и тормоз,
е длъжен незабавно да уведоми ОЗД и/или полицията.
Съгласно Правилника за прилагане на Закона за закрила на детето (чл. 10, ал. 5) в
случаите, отнасящи се до насилие над дете, се разглеждат и анонимни сигнали.
В случай на подозрение за ситуация на тормоз, всеки служител в институцията може да
проведе консултация, като се свърже с Националната телефонна линия за деца и

разговаря с консултант на телефон: 116 111, а в ситуации на кибернасилие и
кибертормоз - с Националния център за безопасен интернет на телефон: 124 123 или
чрез сайта: www.safenet.bg .
3. КЪДЕ МОЖЕ ДА СЕ ПОДАВА СИГНАЛ ЗА ДЕТЕ В РИСК ОТ НАСИЛИЕ И
ТОРМОЗ?
Към Държавната агенция за закрила на детето функционира Национална телефонна
линия за деца 116 111, която работи 24 часа в денонощието. Линията е с национално
покритие, достъпна от територията на цялата страна, напълно безплатна за обаждащите
се, независимо дали звънят от стационарен или мобилен телефон. Националната
телефонна линия за деца предоставя консултиране, информиране и помощ по всякакви
въпроси и проблеми, свързани с деца. Към нея при необходимост могат да се обръщат
за съдействие и професионалисти. В случаи, касаещи насилие и тормоз в интернет
(кибернасилие и кибертормоз), сигнал може да се подава към Националния център за
безопасен инетрнет. Към центъра функционира консултативна линия, отворена в
работните дни между 10,00 и 16,00 часа на телефон: 124 123, имейл: helpline@online.bg
и чат в сайта: www.safenet.bg. Консултациите на линията са анонимни и на нея могат да
се свързват както деца, така и професионалисти и родители.
Сигнал може да бъде подаден и към националния телефон за спешни повиквания:
112.
Според Координационния механизъм, в случай че сигналът за насилие бъде приет от
някой от визираните органи за закрила - получен от дирекция „Социално подпомагане“
(отдел за закрила на детето), Държавната агенция за закрила на детето или
Министерството на вътрешните работи, съгласно чл. 7 от Закона за закрила на детето
той е длъжен да уведоми за това останалите незабавно до 1 час от регистриране на
сигнала, включително по телефон и факс. Сигналът се изпраща в дирекция „Социално
подпомагане” по настоящия адрес на детето. Съгласно Координационния механизъм
във всеки един отдел „Закрила на детето” при дирекция „Социално подпомагане”
началникът на отдела е на разположение, като той определя отговорен социален
работник. В отдел „Закрила на детето” определеният отговорен социален работник
извършва проверката на сигнала до 24 часа от неговото постъпване.
При проучването на сигнала социалният работник може да потърси съдействие от
страна на детската градина/училището - информация за детето, за взаимоотношенията
му с децата, впечатленията на учителите, т.е. информация, с която да бъде направена
оценка на случая. При проучването на сигнала и предприемането на действия се
изисква работа в екип от страна на различни специалисти, за да се направи точна
оценка и да бъдат съгласувани действията на различните специалисти.
В случай че бъде установен риск за детето, трябва да бъдат предприети мерки за
закрила и да започне работа по случая. Изготвя се общ план, в който се описват
планираните мерки, като социалният работник е отговорен и следи за изпълнението на
плана. Мултидисциплинарният екип на местно равнище следва да си постави единна
стратегическа цел, за постигането на която следва да изготви съвместен план за
действие с разписани конкретни задачи със срок за изпълнение. Всеки един от
посочените по-горе участници в мултидисциплинарния екип набелязва и предлага на
останалите от екипа конкретни задачи по случая, които да изпълни съобразно
собствените си правомощия и в съответствие с нормативната уредба. Конкретните
задачи за изпълнение следва да бъдат зададени така, че да може всеки участник да
действа съобразно оперативната си самостоятелност, като изпълнението на

конкретните дейности и задачи бъде подкрепено със съдействието на останалите
участници и в същото време това да спомогне за крайния резултат - дългосрочна цел,
която трябва да гарантира в най-голяма степен интереса на засегнатото дете.
Ролята на социалния работник е свързана с проучване на семейната среда и
предприемане на мерки за закрила. В същото време той има правомощията и
ангажимента да консултира родителите, да подпомогне тяхната ангажираност в
работата с детето на равнище детска градина/училище. Социалният работник може да
консултира семейството, да насочи родителите и детето към подходящи социални
услуги и консултации.

