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Предмет, обект, цел и задачи на изследването 

  

 Дисертационният труд е посветен на един от най-

заболелите проблеми, свързан с децата от социалните 

институции, а именно тяхната подготовка за живот извън 

дома и социализацията им в обществото. В изследването се 

разглеждат различните аспекти на този проблем както и 

различни гледни точки на хората, работещи върху него. От 

една страна правната политика и законовата рамка, които 

държавата упражнява върху инстутуциите за деца. От друга 

страна е теоритико – методологичната, чрез която се 

анализират основните парадигми, теории и концепции, 

свързани с проблема. 

 Целта на дисертационният труд е да се направи оценка 

на социалната ситуация и най-вече на дефицитите в 

подготовката на подрастращите на домовете за деца, както и 

пътищата за тяхното преодоляване. 

 За да може да се реализира поставената цел е 

необходимо да се изпълнят следно основни задачи: 

- Описание на социалната ситуация на децата от 

домовете; 

- Анализ и установяване на статистичеките параметри на 

изследваният обект; 

- Извеждане на цялостната нормативна уредба, 

регулираща дейността на домовете за деца; 

- Последващ анализ на вече проведени изследвания. 

- Формиране на различни индикатори, отнасящи се до 

подготовката на децата за напускане на институциите; 

- Провеждане на емперично – социалогическо изслеване 

на проблема. 

 Предметът на дисертацията е начина на подготовка и 

нивото на подготвеност на живот извън институциите на 

децата, напускащи домовете. 
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 Обект на дисертационният труд са децата, 

възпитателите, психолози и пегагози, работещи в домовете, 

както и институциите, които работят върху този проблем: 

Агенция за социално подмомагане, Агенция за закрила на 

детето, НПО. 

 Тезата, върху която ще се работи е на база на социална 

ситуация, при която децата след напускане на институциите 

попадат в условия на насрещно действащи върху тях 

обстоятелства, формирани от липса на подготовка на живот 

извън институцията - кампанийни краткосрочни програми, 

които нямат устойчивост във времето, вакум в 

нормативната уредба, дефицити, придобити по време на 

престоя на децата в домовете. 

 В Първа глава на дисертационният труд, озаглавена 

КОЛИЧЕСТВЕНИ И КАЧЕСТВЕНИ ИЗМЕРЕНИЯ И 

ПРАВНА РЕГУЛАЦИЯ НА ПРОБЛЕМА „ДЕЦА В 

НЕРАВНОСТОЙНО ПОЛОЖЕНИЕ” се разглеждат 

основните количествени и качествени измерения на 

проблема, както и правната му регулация. 

 В параграф 1 -  КОЛИЧЕСТВЕНИ И КАЧЕСТВЕНИ 

ИЗМЕРЕНИЯ НА ПРОБЛЕМА се анализира основната 

терминология, социалната политика, Националната 

стратегия за детото 2008-2018, практиката в политиките в 

дейността по закрила на детото, Закона за закрила на детото 

и Закона за социалното подмогане.  

 Разграничават се разлинчите групи деца, останали без 

родителска грижа, взависимост от тяхната възраст, 

здравословно съсътояние и умствен потенциал. Също така 

се разграничават децата спрямо формата на грижа – деца, 

отглеждани в родителска среда, деца, изоставени от 

родители или без родители, деца в приемни семейства, деца 

в институции. Като важен момент е посочен факта, че е 

възможно едно дете да попадне в няколко от посочените 

групи или категории – последователно или едновременно. 
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 Направена е статистика на различните социални 

институции за деца, спрямо тяхната възраст, умствена 

изостаналост и физически увреждания. От последвалите 

резултати е направен анализ на моментото състояние и броя 

на различните институции за деца. 

 Специално внимание е обърнато на продължаващия и 

до днес процес на деинституционализация, започнал преди 

повече от 10 години. 

Направен е паралел между съществущите в България 

практики и действащи такива в различни държави по света.  

 Отделя се внимание на някои основни терминологии и 

разлики между тях с цел по-дълбокото навлизане в 

проблема.  Една от основните такива е разликата между 

институции и институционализация, в случая под 

институционализация следва да се разбира процеса и 

резулатата от просеца, в който социалните действия се 

превръщат в устойчи социално-структурни взимодействия.  

 В същото време институционализацията се разглежда 

като процеса, и възникващото в резултат на този процес – 

състояние на социалните актьори, при което те стават 

неспособни или непроспособени за независим социален 

живот извън институцията. 

 Пример за подобно значение на термина 

институционализация за домовете за деца от 7 до 18 години. 

Ярък пример за такъв процес са тоталните институции на 

Гофмън. Основното при тях е управлението на голям брой 

хора води до необходимостта до тяхното административно 

– бюрократично обединяване в групи, независимо дали това 

е ефективно за социалната организация. 

 Разгледан е проблема и при различни държави в 

Западна Европа, САЩ, Канада и Нова Зенландия. Познати 

са различни политики и практики на 

деинституционализация. Като пример през 19 век във 

Франция е имало няколко села от смесен тип, в които 
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хората с увреждания са живеели равнопоставено с 

останалите жители и са вземали активно участие в 

социалния и иконимическия живот на домакинствата. 

Държави като Великобритания и Италия са отказали да 

обособяват специализирани психиатрични заведения, а 

хората с такива проблеми са били на свободно 

съществуване в обществото. Към днешна дата мнозинството 

от децата са с подобен вид проблеми се възпитават в 

различни защитетни жилища и домове. В много страни 

продължават да съществуват специализирани училища, но 

условията на живот и образование в тях са максимално 

близки до семейната среда.  

 Процесите на деинституционализация в България вече 

дават резултат. Основен проводник на държавната политика 

в това отношение са отделите Защита на детото, които са 

натоварени с извършването на обективни оценки за всеки 

конкретен случай. Основната цел при този процес е да се 

осигуряват доставчици на услуги с ефектива социално – 

психологическа, материална и финансова подкрепа в 

семейна среда и по този начин да се свива входа в 

институциите. Съответно изходът от домовете за деца да е 

много по-отворен като така се намалява бройката на децата 

в институциите. 

 Въпреки някои частнични успехи в процеса на 

деинституционализация все още съществуват множество 

проблеми, които възпрепятстват успешното реализиране на 

страгетията по деинституционализииране. На първо място 

трябва да се спомене недостъчният брой услуги за деца и 

семейства, които да отговарят максимално на 

потребностите, както и неравномерното разпределение на 

същите спрямо територията на страната. Например за 

децата с увреждания е от особено важно значение при 

тяхното социално включване в обществото да не се 
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сблъскават с различни архитектурни и транспортни 

бариери, които са голям проблем в цялата страна. 

 Приетата стратегия за деинституционализация 2010 г. 

има за основна цел тотално да закрие съществуващите 

домове за деца и да ги замени с алтернативни и иновативни 

такива, а именно – домове от семеен тип, защитени жилища, 

както и селища изцяло населени с деца в риск. Самият 

процес на деинституционализация много често се сблъсква 

със съпротива, както от страна на част от специалистите, 

така и от страна на деца в риск. 

 В България има липса на изследвания върху процесите 

на деинституционализация, а предложените сициални 

политики и практити при отглеждането, възпитанието и 

образованието на децата в риск често са стихийни, 

авторирартни и незачищи желанията и нуждите на самите 

деца – техните реални потребности. Желанието на 

управляващите да извършат процеса на 

деинституционализация бързо и веднага, без да осигурили 

подходяща гостоприемна и социална среда, е само по себе 

си вредно и носещо единствено и само негативи.  

 В края на този параграф е изведен основният извод, 

който е свързан от необходимостта на критичен анализ на 

съществуващите тенденции в процесите на 

институционализация и деинституционализация, на 

социалната интеграция и включване на децата в риск с цел 

да се постигне максимален ефект при тези процеси. 

 При положение, че усилията, които се полагат при 

формирането на социалната политика, свързана с проблема, 

се ограничават от съществуващата правна система и 

налагането на авторитарно мнение в близко бъдеще едва ли 

могат да се очакват сериозни резултати. 
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 В параграф 2 - ПРАВНА РЕГУЛАЦИЯ се разглеждат 

основните законови и нормативни документи, които имат 

отношение към изучавния проблем. 

 Конвенцията на ООН за правата на детето е един от 

документите, върху в който се гради политиката на 

държавата  спрямо разглеждания проблем. Конвенцията е 

приета от Общото събрание на ООН пре 1989 г и е 

ратифицирана в решение на Великото Народно Събрание 

през 1991 г. Всяка държава ратифицирала този документ 

следва да се съобразява с него и да изгражда вътрешната 

си политика като синхринизира с написаното в него. 

 Съществува Международен Комитет по правата на 

детето, чиито основни прамовощия са да прави 

мониторинг и да следи за спазването на правата да 

детото във всички държави, ратифицирали Конвенцията. 

 България също е наблюдавана и оцянявана, като на 

няколко свои събрания Комитетът след запознаването с 

резултатите от наблюденията излиза с конкретни 

препоръки към нашата държава, които са: 

- Създаване на независим орган, който да съблюдава 

спазването правата на децата; 

- Включване на децата в подготовката и реализиранто 

на значими планове и програми на развитие; 

- Въвеждане на система за младежко правосъдии и 

специализиеани съдии, работещи по проблемите на 

децата. 

 В следващата част на този параграф е разгледан 

българския Закон за закрила на детото, който е основният 

документ, уреждащ правата и защитата на всяко дете. 

Акцентирано е върху основните параметри в Закона като 

е направен паралел към изследвания проблем в 

дисертационния труд. 

 Правилника за прилагане на Закона за закрила на 

детето, обнародван през 2007 г. и който е представен в 
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дисертацията, урежда условията и реда за прилагане на 

мерките за закрила на детото, лицензиране на 

доставчиците на социални услуги за деца, предоставяне 

на финансова помощ и контрол за спазване правата на 

дедето. Посочени са също отнасящите се към проблема 

правни позиции в правилника. 

 По нататък са посочени и представени аспекти, 

касаещи проблематиката на дисертационият труд в 

Закона за социално подмомагане, с който се уреждат 

обществените отношения, свързани със социалното 

подпомагане на гражданите в Република България, които 

без помощта на друг не могат да задоволят своите 

жизнени подребности. 

 Реципрочно след него се обръща внимание и на 

Правилника за прилагане на Закона за социалното 

подпомагане, като в него за изложени правилата за двата 

основни вида социално подпомагане – социални помощи 

и социални услуги, които от своя страна са в общността и 

институционализирани социални услуги. 

 Следващият закон, които се разглежда е Закона за 

семейните помощи за деца и Правилника за неговото 

прилагане. Този закон урежда условията за придобиване 

правото за семейни помощи при бременност, раждане и 

отглеждане на деца, формите и реда за тяхното 

предоставяне. Законът е добър инструмент за правене и 

изпълнение на социална политика. При него са 

урегулирани някои от основните социални проблеми на 

съвременното общество, като стимулиране на 

раждаемостта, бъдещи мерки за туширане недостига на 

детски заведения, неизплащане на издръжки от страна на 

родители т.н. 

  Закон за интеграция на хората с увреждания – 

обнародван през 2004 г и допълнен през 2007 г. С този 

закон се създават условия и гаранции за 
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равнопоставеност на хората с увребдания, тяхната 

социална интеграция и упражняване на правата, 

подкрепа на самите хора с урвеждане и техните 

семейства, както и интегрирането им в работна среда. В 

Правилника за прилагане на Закона за интеграция на 

хората с увреждания за разгледани правомощията и 

отговорностите на двете агенции – Агенцията на хората с 

увреждания и Агенцията за социално подпомагане, както 

и правото на социално икономическа защита на всеки 

гражданин с увреждания. 

  Освен горепосочените Закони и Правилници 

съществуват няколко подзаконови нормативни актове и 

наредби с цел по-качественото изпълнение на социалната 

политика. 

 Наредба за условията и реда за осъществяване на 

мерки за предотвратяване изоставянето на деца и 

настаняването им в институции, както и за тяхната 

реинтеграция: 

 В тази наредба детайлно се разглежда провеждането 

и изпълнението на държаваната политика за 

деинституционализация, превенция на изоставянето на 

ниво родител дом както и в други възрасти на дедето. 

Различните мерки, които се предприемат при 

установяване на колебание у родителите, бедност и 

безработица, здравословни проблеми в семейството или с 

детето, малтретиране или други рискове. При положение, 

че детето все пак попадне в институция, отново са 

регламентирани условията и реда за реинтеграция на 

детето в семейството. 

 Наредба за условията и реда за кандидатстване, 

подбор и утвърждаване на приемни семейства и 

настаняване на деца в тях: 

Наредба, очертаваща цялата процедура по приемната 

грижа, класифицира приоритетните групи деца за 
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ползване от тази услуга – деца по 3 г., деца с увреждания, 

без родители, или лишени от родителски права; жертви 

на насилие. 

 Наредба за условията и реда за водене и съхранение 

на Регистъра на деца за пълно осиновяване: 

Наредбата регламентира процедурата за осиновяване 

като една от мерките за закрила на детето и разширяване 

изхода на институциите. Чрез нея се изяснява реда и 

условията за водене на два регистъра – на деца за 

осиновяване и на осиновящи за пълно осиновяване. 

 Наредба за условията и реда за предоставяне на 

полицейска закрила на детето: 

Чрез тази наредба се регламентира осъществяването на 

спешни мерки за закрила на дете обект на престъпление, 

дете в непосредствена опасност за живота и здравето си, 

оставено без надзор или безпомощно състояние, в опасност 

да бъде въвлечено в престъпление. Въпросните мерки се 

осъществяват често в оперативно сътрудничество между 

отдел Закрила детето и деткса педагогическа закрила на 

детето.                                                         

 Наредба за специализирана закрила на деца на 

обществени места: 

Регламентира задълженията и отговорностите на МВР, 

общини, РИО на МОН, регионални центрове по 

здравеопазване, ползватели на търговски обекти, кина, 

театри и организатори на обществени прояви. 

 Наредба за критериите и стандартите за социални 

услуги за деца: 

 С нея се определят изискванията за качеството на 

социалните услуги като задължително показатели, по 

коит се оценява предоставената услуга. Цели 

осигуряване на безопасна и сигурна среда за отглеждане 

и възпитание; развитие на умения и независим живот, 

както и поемане на отгорност след 18 години. 



12 
 

 Наредба за условията и реда за осъществяване на 

закрила на деца с изявени дарби – 

Третира нуждата от специална закрила на децата с дарби 

в областта на науката, изкуството или спорта. Осигурява 

финансово подмомагане и възможности за изява и 

развитие на техните таланти. 

 В края на първа глава да направени кратки изводи и 

обобщения: 

 В България е налице трайна политика към децата в 

неравностойно положение, както и Национална стратегия за 

детето 2008 – 2018 г, която действа в съответсвие с 

Конвенцията на ООН за правата на детото, Закона за 

закрила на детето и Закона за социално подмомагане. 

 За съжаление в България съществува широка мрежа от 

иснтитуции, в които са настанени големи групи деца в 

неравностйно положение. 

Провежда се процесът за деиститунационализация, който 

има за задача да изведе много деца от в алтернативни 

социални услуги. 

 В глава Втора се разглеждат ТЕОРЕТИКО-

МЕТОДОЛОГИЧНИ И МЕТОДИЧНИ ВЪПРОСИ  НА 

ПРОБЛЕМА „ДЕЦА В НЕРАВНОСТОЙНО ПОЛОЖЕНИЕ 

Анализирани и разгледани са различни теории, концепции и 

методи, които касаят тематиката на дисертационния труд.  

 Микросоциологическа парадигма: 

 Дадено е обяснение какво означава парадигма, а именно 

това са тези научни концепции, които могат да привлекат за 

дълъг периода от време привърженици и същевременно да 

останата достатъчно отворени, така че следващите 

поколения учени да има възможност да намерят в техните 

рамки най-различни, нерешени проблеми. 

 Преливането от една научна парадигма към друга е в 

основите на повечето научни открития. При съвременната 

социология ситуацията е различна в сравнение с тази преди 
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десетилетия. Например предложените от Т. Кун модели за 

развитие на науката. Въз основа на даденото от него 

определение някой от съвременните автори разграничават 

три главни признака за съществуване на парадигмите – 

наличие на оригинална концепция като универсален 

инструмент за описание и обяснение на изследваните 

процеси; наличие на класици, чиито разработки служат като 

основа за различни концепции и тяхното прилагане в 

изследването на дадени явления;  наличие на научна 

общност, която използва дадена концепция и основавайки 

се на разбработките на класиците. 

 Въз основа на тези критерии разграничаваме три 

основни парадигми в социологията – макросоциологически, 

микросициологически и мултипарадигмалност.  

 Основно разглежданата от нас падаригма е 

микросоциологическата. 

 Един от най-важните елементи на 

микросоциологическата парадигма е символният 

интеркционизъм, който представлява изследователски 

подход, чиято основа се гради върху концепцията за 

социалното взаимодействие като процес на съгласуване на 

постъпките на едни индивиди с действията на други по пътя 

на установяване и изменение на значенията, придавени на 

тези действия или постъпки. 

В символният интеркционизъм социалните роли не са 

статични, а са ситуативно конструирани в ситуацията на 

взаимодействие.  

 Символният интеркционизъм има и своите слабости – 

не се оценява устойчивостта и стереотипността на 

значенията, които структурират възприемането на 

действията на другите. Правейки паралел с горепосочените 

обяснения, изграждането за представата за децата от 

домовете се разглежда като усвояване на специфични 

смисли и значения. 
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 За членовете на обществото социалните институции за 

деца създават един различен свят и реалност, която е 

разбирама единствено чрез наличното знание за тях или 

неразбираема и плашеща, когато това знание отсъства. 

Най-често това да бъдеш сирак или дете, лишено от една 

или друга причина от родителски грижи, се определя като 

голямо личностно нещастие или драма. 

 Така институционализацията на децата, лишени от 

родителски грижи и самите деца, може да се разглежда като 

съвкупност от междуиндивидуални комукинакционни 

взаимодействия посредством, които също се извършва 

социалното й конструиране. 

 Концепция за социална дистанция: 

 Социалната дистанция се разглежда в ралични науки, в 

това число и в социологията. 

 Спрямо начина на разглеждане социалната дистанция 

има различни интерпретации, например на границата на 

етнологията и психологията тя се свързва с физическата и 

емоционална отдалеченост на хората. С това понятие се 

свързва и „личното пространство”, което трябва да се 

разбира като пространството, което обгражда индивида и 

чиито граници са нерушими от други индивиди.  

 Според американсйия ентрополог Е.Хол четири сфери 

формират личното пространство на човек – индивидуална, 

интимна, социална и публична, до които се допускат 

различни хора – деца, интимни партньори, познати, колеги, 

тълпа и маса. 

  В социологията под социална дистанция се разбира 

чувството или отношението на отчужденост или 

недостъпност, особено между членове с различен социален 

статус. 

 В моят случай, концепцията за социалната дистанция е 

много важна за процеса на изследване на дефиците в 

подготовката на живот извън институциите на 
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възпитаниците от домовете за деца. При житова им в 

институциите децата са силно дестанцирани от социалната 

среда, която имат технките връстници, които не са в 

домовете. Социалните им контакти са сведени до 

отношения най-вече с другите деца от дома, които също 

като тях имат ограничен социален и човешки капитал.  

Отдалечността и изолацията на тази среда се превръща за 

тях в социална дистанция. Създалата се социална ситуация 

определя тези деца като социални инвалиди и е основен 

източник на дефицитите в тяхната подготовка за живот 

ивъзн институцията. 

 Самите дефицити стават причина и пораждат празноти 

в защитните механизми на децата и те лесно допускат в 

сферата на личното и интимното си пространство изяви на 

девиантно поведение, което от своя страна превръща самите 

тях в девианти и по този начин се задвърждават определени 

стереотипи и предрасъдъци, съществуващи в обществото по 

отношение на деца, израснали в институции. 

 Точно тези стереотипи и предрасъдъци, проявявани 

спрямо децата от социалните домове са изключително 

важни поради факта, че същите се смятат в социологията и 

социалната психоголия за едни от най-важните детерминати 

на социалните дестанции. 

 Произходът на стереотипите се определя основно с две 

категории - категоризация и разделяне на два основни типа 

социални групи: наши, ние и те, чужди. Процесът на 

обезценяване на членовете на определени в нашия случай 

чужди деца, израснали в институция, поражда определени 

предрасъдъци, т.е. попадайки в категорията на другите, 

чуждите, на тях им се приписват общи негативни черти – 

негативно белязани, което означава, че е факт началото на 

процеса стигматизация. 

 Стигма и стигматизация: 
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 Терминът стигма е въведен от Ървинг Гофман и според 

него клеймото или стигмата представлява силно 

дискретитиращо човека качество, което поражда 

въприемането му като различен, опетнен, незначителен и 

дори се използва термина – ненапълно човек. 

 С помощта на понятието стигма успешно могат да се 

разглеждат взимодействията между нормалните и 

заклемейните хора. Решаващо в случая е, че към коя от 

двете категория принадлежи човек – дискретитираща или 

дискретитирана. 

 Съществуват състояния, които биха могли да се 

превърнат в един бъдещ период от време в дискретитираща 

характеристика. Това са случаите, при които на една 

определена група от хора не е известно съществуването на 

различие и те не могат да го усетят.  

 Ярък пример за това за децата, възпитавани в 

институциите. Или с други думи казано – подготвени ли са 

децата, напускащи институциите, да прикрият своята 

институционалност, ако тя заплашва като източник на 

стигматизация, дистанциране и социално изключване. Или в 

по-тежкия случай дали е в състояние да се бори с нея, ако 

процеса на стигматизация вече е започнал. В голяма степен 

това зависи и от дефиците в подготовката за живот извън 

иснтитуциите – колко по-малки са те, толкова по-лесно 

детето може да се справи с така дискомфортната за него 

среда. 

  Проблемът със стигматизацията също така се свързва и 

с други понятия като маргиналност или девиация. Някои 

автори определят девиацията като негативна черта или 

поведение, които са извън общоприетите норми на 

поведение. 

 Съответно определението за маргиналност е 

принадлежност към дадена социална група от хора, която е 

нетипична и белязана с едни или други признаци. 
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 Оттук казаното можем да изходим до извода, че 

стигматизираният човек, подобно на девиантният и 

маргинализираният е някой, който се отклонява от 

нормативните очаквания на обкръжаващия го свят. Важно е 

да се отбележи, че разглеждаме тези понятия в контекста на 

проблема, касаещ дисертационния труд, защото освен като 

негативни, хората с девиантни и маргинални черти – 

например богатство – могат да бъдат разглеждани и като 

позитивни. 

 Като част от стигматизацията е и процеса на 

етикирането, което представлява процес на сепариране и 

наименование на социално значими разлики.  

 По етикети трябва да се разбират различни черти и 

характеристики на индивиди и групи, които за социално 

значили – например физически и психически заболявания, 

сексуални предпочитания, отсъствия на родите или цвят на 

кожата. 

 Интересен е фактът, че при различните видове 

етикиране има и различни междинни нюанси, свързани с 

възприятията със съответната социалн група хора. Ето защо 

различни етикети като сирак, психар, черен и тн. не са 

просто дадена черта, а до известна степен продукт на 

някакъв социален процес и водят след себе си вторична 

група от етикети, които обществото свързва емоционално с 

първичния етикет. 

 Друг важен компонент в концептуализацията на 

стигмата е стереотипизация, която според авторите й, се 

извършва когато етикираните различия се свързват със 

стереотипи. 

 За разлика от етикирането стереотипизацията и 

стереиотипа са отнасят по-скоро за по-големи групи от хора 

и по-рядко за отделни ндивиди. Например, в случая с децата 

от домовете стереотипа за тях се състои в това, че имат по-
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ниска интелигентност, склоност към престъпления и 

неприспособимост към живота. 

  Следващият компонент в процеса на стигматизация е 

разделянето на нас от другите. 

 Съществуването на негативния стереоти, отнасящ се в 

нашия случай за децата в домовете, е предпоставката за 

признаването им за различни от останалите. Или казано 

според терминологията на Гофман – хора с развалена 

индентичност. Същата ситуация често може да се види при 

децата от ромски и турски произход. Някои автори, 

работещи с понятието стигма, обръщат внимание на факта, 

че дискриминацията често може да има структурен хатактер 

и не е задължително, както се случва в действителност, да 

се проявява с открита враждебност.  

 Под структурна дискриминация се разбира различните 

институционални форми на създаване или задълбочаване на 

неравенства между социалните групи, например 

ограничаващи по несправедлив начин гражданските права 

на децата от домовете по време на техния престой в тях. 

Загуба на социален статус: 

 Загубата на социален статус, маргинализацията и 

дискриминацията на заклеймените лица е поредното 

допълнение към процеса. Човекът е свързан с нежелани 

характеристики, които заедно с отрицателното етикиране и 

стереотипизация намаляват неговия статус в очите  на 

стигматизиращия.  

Важно е да се отбележи, че един девалвирал в обществото 

статус може да доведе до много различни форми на 

неравенство. На основа на емпирични подходи за 

индентификация на измеренията на стигмата е установено, 

че основните такива са забелязване на заплахата, видимост 

и възможност за контрол. 

 Домовете за деца като тотални институции: 
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 Най-добро разбиране на термина тотални институции 

може да се намери в трудовете на Гофман и по-точно в една 

от книгите му, излязла в 60-те години на 20 век – 

„Приютите”. Тоталните институции за Гофман са армията, 

болниците, училищата, домовете за душевно болни, 

затворите и др. Всички те налагат на своите обитатели 

точно регламентиран начин на живот в условия на тотална 

или почти тотална изолация от външния свят. Една от тези 

институции са и домовете за деца. 

 Тези институции има свои официални цели и 

предназначение, от една страна иконимическо развитие, 

образование и обучение, медицинско и психиатрично 

лечение, а от друга страна – наказание и задържане. По-

голямата част от живота на обитателите на тоталните 

институции протича на едно и също място и се подчинява 

на едни и същи правил,а и на една и съща власт. 

 Във всички ежедневни дейности членовете остават в 

непосредствената компания на другите обитатели, всички са 

задължени да работят заедно и да извършват едни и същи 

действия. Денонощието е точно планирано и спазването на 

този план се съблюдава от назначени за това хора. Голяма 

част от дейностите са принудителни и са част от общия 

план, чиято цел е реализацията на официално 

регламентираните цели и задачи на дадената институция. 

Обществото в тоталните институции е разделено на две 

групи – обитатели и персонал. Особеност при тоталните 

институции е трансформирането на чувството на собствено 

аз и на индивидуалната индентичност на всеки един от 

обитателите. Институцията ги моделира в съответствие с 

вътрешните си правила като индивидуалните черти се 

неотрализират в максимална степен. Специфично за този 

тип институции са изискванията за определен вид 

поведение на нейните обитатели, които се контролират с 

различен набор от забрани. Съответно при нарушение на 
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тези забрани обитателите биват наказвани и обратно – при 

спазване на вътрешния правилник обитателите биват 

поощрявани с различни привилегии и награди. Тоталните 

иснтитуции притежават механизми, с които унищожават 

аза, като по този начин личността се лишава от правото й на 

индивидуалност, собственото аз е извън контрол, тъй като 

той се управлява от персона на институцията. 

 В основа на посочените по-горе параметри могат да се 

разграничат следните важни обстоятелства: във всички 

тотални иснтитуции се налага на строг режим на живот, 

който е задължителен за всички жители без изключение – 

децата намиращи се в тях не притежават свобода на избор 

дори и за елементарни неща като храна, облекло и/или кръг 

на общуване. Децата от домовете най-често са с атрофирали 

способности, имат занижена самооценка, което от своя 

страна води до вътрешен комплекс за малоценост. Поради 

своя социален статус децата от домовете често са подлагани 

на емоционално, сексуално и физическо насилие, защото в 

персонала често доминира сигмата деца второ качество. 

Режимът на живот много често е оприличаван на военен 

като персонала изисква от децата безприкословно 

подчинение на техните разпореждания. 

 Хипотезата ми тук е, че децата от институциите, в 

случая домовете за деца, започват да изпитват дефиците в 

подготовката си за живот в естествена социална среда. Тези 

дефицити са различни при различните отделни случаи в 

зависимост от това при какви обстоятелства, на каква 

възраст и при какви условия въпросното дете е попаднало в 

институцията. 

 Кариера на децата от домовете: 

 Понятието кариера обикновено се използва за описание 

на професионалния път на индивида. В нашият случай 

обаче ще използваме интерпретацията, дадена от Гофман, 

който използва понятието морална кариера, чрез което 
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анализира нарушената индентичност на индивидите, които 

обитават тоталните институции и на тези, коити са носители 

на някаква стигма. Сблъсък със стигмата или с други думи 

казано осъзнаването, че са деца от домовете и за различни 

от техните връстници, отраснали в семейства, изисква от 

индивида цялостна преосмисляне за концепцията за себе си. 

Този процес има два основни етапа – при първият индивида 

освоява общите представи за това какв се смята за 

нормално; на следващият етап индивида осъзнава, че 

самият той е носител на стигма и настройва поведението си 

съобразно този факт. 

 Социални различия, социален капитал и социални 

неравенства: 

 Въпросът със социалните неравенства и социалните 

различия е засегнат в най-различни аспекти и от най-

различни автори. Едно от нещата, което обединява всички 

тях е, че повечето от социалните различия и неравенства 

идват от различията в доходите, които на практика 

предопределят повечето от проблемите в обществото. 

 В социологията се прави строго разграничение между 

неравенства в шансовете – възможнсоти на децата от 

домовете, достъпа им в различни сиситеми в обществото, 

стигматизация и други и неравенства във фактическите 

статусови равнища – фактически, индивидуален или групов, 

субкатегориален и категориален, образователен и 

професионален статус на тези деца. В контекста на нашето 

изследване за социално неравенство може да се говори 

тогава, когато значимостта на различията между хората по 

някакъв признак – в нашия случай според това дали децата 

се социализират, образоват и възпитават в иснстиуция или в 

естествената им социална среда – е институционализирана и 

е превърната в базисен принцип на квалификация. 

 Социалното неравенство може да се дефинира като 

форма на социална диференциация, при която отделните 
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индивиди, социални групи, слоеве, категории и класи, се 

намират на различни нива на вертикалните социална 

йерархия и притежават нераени шансове и възможнсоти за 

задоволяване на потребнсотите си. 

 Понятието социален капитал може най-общо да се 

дефинира като предимство на индивида в структурата на 

социалните отношения. Терминът е вадевен от П. Бурдийо, 

който дефинира социалния капитал като съвкупност от 

реални или потенциални ресурси, които са свързани с 

притежаването на устойчиви мрежи, с повече или по-малко 

иснтитуционализирани отношения на взаимно познаване 

или признание или накратко казано с членство в група. При 

децата в домовете възникват такива отношения на близост и 

в рамките на институцията те формират малки социални 

мрежи с много нисък социален ресурс. След напускането на 

дома тези отношения постепенно започват да имат 

затихващ характер, при което започва процес на тяхното 

разпадане. 

 Ниското ниво на социален – много често и на културен 

капитал при децата от домовете - ги прави уязвими и 

попадайки във вихрушката на средата, която ги обгръща, те 

слизат в най-ниските нива на социалната йерархия. 

 Социално изключване: 

 Обикновено социалното изключване се свързва най-

често с неравенствата, бедността и безработицата, макар че 

термина се изпозлва за анализ и на многи други проблеми. 

В съответсвие с класическото разбиране на социалното 

изключване, обществото изглежда като социално 

пространство в центъра на което са мнозинството от 

неговите членове, които формират така наречения 

мейнстрийм. След този кръг се намира кръгът на лицата, 

които са подложени на дискриминация в някаква сфера на 

реализация на своите права. 
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 Точно това социално пространство съответства на 

пространстовото на социално изключените. В тази част на 

дисертационния труд са разгледани различни понятия, 

гледни точки и концепции, свързани със социалното 

изключване. Най-важните за целите на дисертацията са 

пряко свързани с децата от домовете. Тъй като сами по себе 

си те са социално изключени от повечето социални мрежи, 

различни видове ресурси и отношения, присъщи на техните 

връстници в обществото. Попадайки в най-ниските нива на 

вертикалната социална йерархия, възможностите им за 

реализация за силно ограничени и като прибавим към това 

вече придобитите от институцията дефиците, те са по 

дефиниция поставени под натиска на социалните 

неравенства и социалното изключване.   

 С излизането на институцията децата от домовете са в 

позиция на изключени аутсайдери с неясно бъдеще и без 

особени перспективи. 

 Въпросите на риска: 

 Рискът се дефинира като продукт на вероятността от 

възникване на опасност със сериозни последствия от нея. С 

други думи рискът е вероятност от дисфункционални 

влияния на процеси върху определена социална система, 

които са познаваеми и измерими независимо от социалните 

процеси и културната среда.  

 Подробно са разгледани идеите на Д.Минев за риска, 

както и възгледът за съвременния свят, който се 

характеризира със следните няколко императива: 

аксиологочески импреатив, което е борба на всички против 

всички; основополагащ нормативен модел на обществото – 

физическо оцяляване, безопастност, запазване натрупан 

обществен ресурс; императив за управляемост – където, 

чрез полтика се решава всичко. Правейки паралел между 

изброените по-горе рискове и условията, в които децата от 

домовете живеят, растейки в изолирана социална среда и в 
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институции, притежаващи характеристиски на тотални 

институции, излизайки от тях, без необходимата 

подготовка, трудно могат да се справят в живота и 

въпросните рискове. 

 Домовите деца често стартират живота си като 

магинали по дефиниция, т.е като хора, имали лошия късмет 

да попаднат в най-ниските нива на социалната йерархия. Те 

се оказват силно пресирани от високо рисковата среда и 

понасящи последиците от основните социални рискове – 

безработица, бедност, заболеваемост, маггинализация и 

социално изключване. 

 Глава 3 - ГОТОВНОСТ НА ДЕЦАТА ЗА 

СПРАВЯНЕ С ЖИТЕЙСКИ СИТУАЦИИ, ПРИ 

НАПУСКАНЕ НА ИНСТИТУЦИИТЕ 

 В глава Трета е описано същинското социологическо 

изследване, чиято основна цел е да се отразят нагласите и 

отношението към дефицитите, които изпитват децата след 

напускането на социалните институции. Основната 

хипотеза на изследването е да се покажат дефицитите, с 

които децата напускат институциите и които влият върху 

тяхната реализация в обществото. Анкетното проучване от 

една страна е насочено към децата, настанени в социалните 

институции, а от друга страна – персонал в институциите, 

състоящ се от педагози, социолози и социални работници. 

Част от инструментариума, който е използван са анкретни 

карти и типови въпроси, като по своята същност 

представляват анкета за пряк отговор от респондентите. 

Броят и естеството на въпросите са съобразени с това да не 

се допуска отегчение и досада на респондентите и те да 

бъдат максимално концентрирани за минимално време, чрез 

което да бъде извлечена максимално полезна за 

изследването имперична информация. Подробно са описани 

резултатите от изследването, направени са множество 

диаграми и таблици, които отразяват с голяма точност 
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получените резулатати. Освен с деца в институциите, 

анкети и дълбочинни интервюта са направени и с няколко 

младежи вече напуснали институцията. Целта на тази част 

от изследването е да се проследи доколко младите хора са 

се справили с проблемите, възникнали след напускането на 

институцията и до колко институцията ги е подготвят за 

това. 

 Основните изводи и резултати, които могат да 

обобощат от направеното изследване са следните: 

генерално децата, напускащи домовете, имат основни 

умения, които са свързани начини за търсене на работа, 

повечето от тях са запознати с най-често срещани професии, 

повече от половината от децата респонденти потвърждават, 

че с тях са провеждани разговори от работодатели, които са 

организирани от персона на дома. Най-голям процент от тях 

разчитат за намиране на работа на Бюрото по труда, което 

показва голяма вяра в институциите. Обезпокоителен е 

фактът, че почти 90% от децата, напускащи домовете, не 

желаят да продъллжат образованието си. Като отрицателно 

считам и това, че повечето от тях не знаят какво следва да 

направят, за да продължат да бъдат здравно осигурени, да 

получават помощ от службите за социално подпомагане и 

да се регистрират в Бюрото по труда. 

 След напускане на дома децата смятат, че отговорни за 

тяхното по-нататъшно развитие са най-вече обществото и 

неговите институции и не мислят, че това е тяхна лична 

отговорност или отговорност на техните родители, ако има 

такива. 

 Основно резултатите от проведеното изследване сред 

служителите на домовете могат да се обобщят в следното: 

всички членове на персонала са категорични, че в домовете 

съществува практика, че възпитаниците да бъдат 

запознавани със съществуващите професии. По равно са 

разделени служителите, които считат, че нормативните 
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документи за целенасочената подготовка на децата за 

напускане на дома, са ефективни. В повечето случаи 

персонала на домовете е този, който успява да намери 

работа на напускащите на домовете младежи. Мнението на 

персонала е, че ежегодните кампанийни прояви като 

срещите на президента с абитуриенти, среща на децата от 

домовете с бъдещи работодатели, както и с Бюрото по 

труда, нямат нужния ефект и много малък процент от 

децата си намират работа чрез тях. Почти наполовина са 

разделени отговорите на въпроси  като – информират ли се 

младежите за възможността да търсят подкрепа на 

омдбусмана на общинско или национално ниво; 

съществуват ли общински програми за подкрепа на 

младежите, напускащи домовете; има ли контакти между 

дома и различни неправителствени организации. 

Категорични в мнението си са служителите относно 

следните въпроси – напускащите дома младежи не могат да 

разчитат на семействата си за емоционална и 

психологическа подкрепа; иснтитуцията е тази, която 

поддържа връзка с напусналите младежи, като в 

преобладаващата си част това са лични контакти на 

младежите с бившите си възпитатели. 

 В заключителната част са направени и обобщени 

генералните резултати, изводи и анализи на дисертационния 

труд.  

 В Трета глава на дисертацията бяха проучени и 

обобщени социалните дефиците на децата в институциите, 

но същевременно следва да се посочат и останалите 

проблеми, които съпътстват техния житейски път в 

домовете за деца. Един от основните проблеми на децата в 

институциите е влошеното здраве и заболявания, които 

често са причинени от голямата пренаселеност в 

институциите, често условията в помещенията са близо до 

казермените – много хора в едно помещение като по този 
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начин друго могат да овладеят различни заразни болести и 

децата често боледуват. Случва се децата да бъдат 

подложени на изолация при заболяване като в същия този 

момент те имат нужда от присъствие и по-деликатна грижа. 

Последствие от горе посочените фактори са задържане на 

развитието на имунната сиситема, което от своя страна 

често води до физически увреждания и интелектуални 

затруднения. Други основани вреди са психологическите, 

които в тази възраст – 7-18 години – са от особено голямо 

значение и често водят до психологически срив. 

Проучвания сочат, че деца, живвещи в иснтитуции без 

родителска грижа, дават значително по-слаби резултати при 

тестове за интелигентност в сравнение с деца, отглеждани 

от приемни родители. В по-голямата част от случаите се 

забелязва липсата на основно обгрижващо лице – най-често 

майката – което от своя страна се определя като причина за 

много от съпътстващите проблеми на децата. Не са рядкост 

отрицателните поведенчески отклонения, които намират 

своята изява в различни противообществени прояви, 

социални умения и комуникация с връстници. Като резултат 

на качествени личностни взаимоотношения много от децата 

стават самобитни и в голяма степен егоисти, учат се да не 

бъдат общителни и видимите усилия, които полагат, за да 

общуват със заобикалящия свят, стават все по-редки заради 

неотзивчивата грижа. 

 Интелектуалните проблеми на децата, настанени в 

институии, също имат голямо влияние върху живота им 

извън институцията – повечето от тези деца показват 

дефицити в ежедневния си речник; различни дефицити в 

езиковите си умения и в до голяма степен нарушена 

способност на четене, поради по-бедния си речник и по-

малко спонтанен лексикален подбор. Повечето от децата се 

възстановяват сравнително добре при подобни дефицити 

след като се настанят в семейна среда. 
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 Дългосрочните последствия от институционалната 

грижа са най-вече негативни и като цяло вредни за 

цялостното развитие на децата. Важни елементи при този 

вид грижа, които допринасят за този негативизъм са 

съотношението между броя обгрижващите и броя на децата, 

честата липса на възможност за самоинициатива, строгите 

процедури, в много случаи липса на лични вещи и 

невъзможност за излизане извън границата на 

институцията.  

 Голям процент от децата в сравнително ранна възраст, 

идващи от институции, се възстановяват по отношение на 

проблемите със здраве, сън, хранене, физическо  и 

когнитивно развитие щом бъдат настанени в условия на 

семейна среда. Ефектите от ранната институционализация 

върху емоционалното и социалното поведение са също 

толкова устойчиви колкото и изоставането в интелектуално 

развитие. При много от децата, идващи от различни 

институции, личат различни видове психическо 

разстройство, свързано с привързаността, като то се 

проявява най-често в съвсем малка разлика в начина на 

социална реакция към техните осиновители и към 

непознати. 

 Налице е обща констатация, че институционалната 

грижа в детска възраст е голям рисков фактор за развитието 

на личностни разстройства в зряла възраст. Това често се 

дължи на факта, че в условията на резидентна грижа, има 

възможност за прояви на неглижиране и насилие.  

 Резултати от изследвания сочат, че не малка част от 

децата, живещи в домове, са били жерти на физически 

наказания, които най-често се извършват от членове на 

персонала. Голям процент от запитаните заявяват, че са 

били принуждавани да извършват сексуални действия и 

действият, излизащи извън нормите на нормалното 

поведение като хората, принуждаващи да ги правят са по-
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големите обитатели на институциите, членове на персонала, 

а извън институцията – роднини, други млади хора и 

възрастни. 

 Деинституционализация и превенция на настаняването: 

Започналият процес на деинституционализация у нас зависи 

от няколко основни фактора . Един от тях е раннта 

превенция на изоствянето на деца, която може да бъде 

предотвартена с качествени здравни и социални услуги и 

индентифициране на онези бебета, изложени на най-висок 

риск от изоставяне. Другият основен фактор е създаването 

на алтернативни доставчици на социални услуги – 

защитетни жилища и приемни семейства. Не без значение е 

факторът бедност, при който държавата е стълба, която 

следва да бъде опора на всички родители, принудени да 

оставят детето си в иснтитуция. 

 Желанието на държавата бързо да се освободи и да 

закрие съществувашите институции за деца води след себе 

си големи рискове проблема не само да не бъде решен, но и 

да се задълбочи още повече. 

 

Самооценка на научните приноси 

 

 1. Направен е успешен опит за обвързване на 

методолого – обяснителни концепции и методични 

подходи, съобразени със спесификата на изследвания 

проблем. Представени и обвързани в една цялостна 

концепция, представляваща теоретико-методологичните и 

методични проблеми на изследвания обект, тя отразява тази 

специфика. 

 2. Иновативно е предоставено отношението на 

институциите спрямо необходимите освновни умения, 

които да притежават възпитаниците на домовете. Ако 

досега основният аспект на това отношение е бил свързан 

най-вече със здравословното състояние и обгрижване на 
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децата, то сега се поставя акцент върху необходимият набор 

от социални умения и навици, които възпитаниците на 

домовете трябва да притежават, за да могат ефективно да се 

интегрират в обществото. 

 3. Направен е опит за комлексна оценка на цялостната 

житейска ситуация на децата и в след напускане на 

иснтитуциите, влиянието на действащата правна сестема 

като инструменти за правана регулация, като детайлно са 

анализирани наличните дефиците за бъдещ живот в 

обществото и тяхното влияние върху социалната 

интеграция и включване в него. 

 4. Разработена е нова креативна визия, предоляваща 

фграгментираността на досегашните представи за грижа в 

домовете и поставянв на фокуса на внимание недопускането 

на дефицити в социално-интегриран план при напускане на 

дома. 
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НАУЧНИ ПРИНОСИ 

 

1. Направен е успешен опит за обвързване на методолого – 

обяснителни концепции и методични подходи, съобразени 

със спецификата на изследвания проблем. Представени и 

обвързани в една цялостна концепция, представляваща 

теоретико-методологическите и методични проблеми на 

изследвания обект, тя отразява тази специфика. 

 

2. Иновативно е представено отношението на институциите 

спрямо необходимите основни умения, които да притежават 

възпитаниците на домовете. Ако досега основният аспект на 

това отношение е бил свързан най-вече със здравословното 

състояние и обгрижване на децата, то сега се поставя акцент 

върху необходимият набор от социални умения и навици, 

които възпитаниците на домовете трябва да притежават, за 

да могат ефективно да се интегрират в обществото. 

 

3. Направен е опит за комплексна оценка на цялостната 

житейска ситуация на децата и след напускане на 

институциите, влиянието на действащата правна система 

като инструменти за правна регулация, като детайлно са 

анализирани наличните дефицити за бъдещ живот в 

обществото и тяхното влияние върху социалната 

интеграция и включване в него. 

 

4.Разработена е нова креативна визия, преодоляваща 

фрагментираността на досегашните представи за грижа в 

домовете и поставяне на фокуса на внимание недопускането 

на дефицити в социално интегриран план при напускане на 

дома. 
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