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Най-често идентифицираните 
рискове за децата в България днес:

Тревожността сред родители и младежи нараства 
чувствително за последните 5 години.

48%
39%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

2013 2018

Безопасност за деца на 
населеното място

Отговори 
„безопасно“ 
и „по-скоро 
безопасно лошо влияние чрез медиите; 10%

лошо образование; 14%

лошо здравеопазване; 17%

липса на занимания за св. време; 30%

лошо възпитание; 30%

бедност; 32%

престъпност; 37%

лоша приятелска среда; 39%

инциденти и катастрофи; 41%

зависимости; 54%

агресия между деца; 54%
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 Все по-големи изисквания към родителите как да осъществяват възпитанието;

 Все по-голяма самотност в това предизвикателство;

 Възпитанието днес се възприема като задача единствено и изцяло на 
родителите;

 В големите градове животът е все по-напрегнат, а помощта от разширеното 
семейство – по-малка;

Повишената тревожност и отговорност имат като резултат стремеж към по-
голям контрол върху детето във всички основни аспекти на неговия живот.

Детето и възпитанието все повече се свързват с напрежение и 
стрес, отколкото с щастие и удовлетворение.



Давани права на детето, според възрастта, да определи само:
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94% от родителите смятат, че е
важно детето да бъде изслушвано,
а почти толкова – 92% че трябва да
бъде насърчавано да изразява
мнението си.

В същото време, общуването
заема най-малка част от времето,
което родителите посвещават на
децата – около 14-15%. Това води
до вредни практики като
изолиране и игнориране и
неумение на децата да
комуникират адекватно
потребностите и емоциите си.

Общуването с децата се превръща във все по-голяма ценност, 
но и все по-остро се усеща нейният дефицит.
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Използването на телесните наказания намалява, но те 
остават широко разпространени. Делът на родителите, които 
системно прилагат подобни практики, е около 1/4.
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Все повече родители осъзнават
вредните последици и съответно,
оценяват негативно прилагането на
телесни наказания и други
травмиращи практики.
Стресът и липсата на време и
адекватна помощ са предпоставки
за неразбиране на причините за
нежелано поведение на децата, а
оттам – и за неадекватна
родителска реакция спрямо това
поведение. Две трети от
родителите съобщават за системни
проблеми със своите деца, а 89%
споделят, че са имали някога
проблем.



3/4 от децата, преживели телесни наказания, споделят, че това
им е причинило болка. Най-честите емоции при телесно
наказние, които децата споделят, са на страх и тъга.
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Кой я причинява?

Освен родителите,
подобни практики
прилагат и други
„възпитатели“, като
баби и дядовци, братя
и сестри, по-големи
деца, непознати и
работещи в заведения
за отглеждане и
възпитание на деца.



Сред семействата, чиито деца посещават детска градина или
училище:

41% са пострадали от вербално насилие над децата им;

22% - от телесни наказания чрез удар или причиняване на болка;

14% - от игнориране на дете;

10% - от телесно наказание чрез ненамеса при опасност от нараняване;

4% - от телесно наказание чрез причиняване на физически дискомфорт.



Обществените институции не се припознават като полезни за
родителите, а като безучастни или като по-скоро
санкциониращи, отколкото помагащи.

държава трябва да се 
намеси в семейство, в което 

се пляска детето
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ако знам, че родител си 
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2013 2018 Едва 30% от родителите
са търсили информация
във връзка с проблем с
дете. Име на конкретна
организация или
институция в помощ на
децата са в състояние да
посочат около 5-6%.
Съществуват ясно
изразени очаквания към
появата на организации
и институции,
подпомагащи
родителите в процеса на
възпитанието.



Проучването се реализира в рамките на проект 
„Да отворим нова страница – движение в помощ 

на деца срещу физическо наказание и 
емоционална репресия“
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