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Глобалната картина на децата в
институциите
Има милиони деца по света, които живеят в институции. Някои проучвания сочат,
че общият брой е около 8 милиона1, макар че имайки предвид пропуските в
глобалната статистика и някои индикации за наличие на много нерегистрирани
домове за деца, реалната цифра вероятно е много по-голяма2.

Митът за сирачеството

8 МИЛИОНА

Ние предполагаме, че тези институции или „сиропиталища“ са
там, за да подкрепят сираците, но повече от 80% от децата
имат жив родител3.
По-голяма част от тях могат да се съберат с родителите си,
като им се окаже правилната подкрепа.
Въпреки че някои институции имат всеотдаен персонал, те не
могат да заменят семейството.
Осемдесет години на проучвания доказват негативния
резултат от институционализацията върху здравето,
развитието и житейските възможности на децата4.
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Деца в институции: държавите в цифри
Чешка република 9,56113

Ето няколко примера на държави, където са събрани
данни за броя на децата в институции.

400,000

98% имат жив родител

Молдова 2,955

15

Има липса на данни за институции и много
държави не са показани тук, тъй като няма налична
информация.
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Други държави вече са преминали през прехода от
институции към семейно-базирана грижа.
Алтернативна грижа като приемната се предлага за
деца, които не могат да живеят със семействата си.

Мароко

Турция12

21

20,000

65,000
Мексико o

Русия20

14

Япония26

60%

35,000

имат
жив
родител

Доминиканска
република7 3,200

5

30,000

Камбоджа27

12,000
80%

Хаити6

Гана22

имат жив
родител
или близък
роднина10

30,000

Боливия8

15,000
Парагвай 9 до

5,000

4,500

90%

имат
жив
родител

Индонезия28 до

500,000

54%

имат жив
родител
Поне
90%
имат
жив
родител

Аржентина10

17,000

Руанда23

2,500
Бразилия11

50,500

78%

имат жив
родител

Шри Ланка24

21,000

90%

имат жив
родител

94%

имат жив
родител

77%

имат жив
родител

85%

имат жив
родител

1. Децата в институции: Глобалната картина
Развенчаване на мита за сирачеството
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Тази карта показва процента на деца в
институции, които имат поне един жив родител.
Много от тези деца могат да се завърнат при
своите биологични родители с правилната
подкрепа.
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БЕДНОСТ

УВРЕЖДАНЕ,
ИНТЕЛЕКТУАЛНО
ЗАТРУДНЕНИЕ,
ЗАБОЛЯВАНЕ

ДИСКРИМИНАЦИЯ

ТРАФИК И
ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА
ДЕЦА

НАСИЛИЕ НАД ДЕЦА ИЛИ
НЕГЛИЖИРАНЕ

Бедността е призната
като основна причина за
институционализация на
децата в повечето страни.32
Родители, които нямат
пари за храна, дрехи или
да изпратят детето си на
училище, имат малък избор.

Децата с увреждания
са с най-висок риск от
институционализиране.36

В Европа ромските деца
без увреждания често са
неправилно настанявани в
оздравителни „специални
училища“ за деца с ментални
увреждания, според доклад на
Европейската комисия.41

В някои държави на бедни
родители са предлагани пари,
за да се откажат от децата си.

Някои деца не могат да живеят
с родителите си, заради
насилие или неглижиране.
Но институциите в тези
райони имат също ниска
репутация.45 Тези деца се
нуждаят от семейно-базирани
алтернативни грижи, които
ги защитават и които са
внимателно наблюдавани.

52% от децата в
институции в Шри
Ланка са били там
поради бедност.33
В едно изследване на родилни
болници в Европа персоналът
в 75% от тях посочва бедността
като възможна причина за
изоставянето.34
В Китай бебетата често са
изоставяни, защото техните
родители не могат да си
позволят средства за лекар.35

Това се случва често, защото
семействата нямат достъп до
подходящите подкрепящи
услуги37 или защото няма
приобщаващо образование
в техния район. Социалните
нагласи също могат да имат
отрицателно въздействие.
В някои държави родителите
са насърчавани да настанят
бебетата си с увреждания в
институции.38 В други – децата
с увреждания са смятани за
нещастни или прокълнати.39

45% от децата
в руските
институции имат
увреждане.40

Корумпирани институции
и неетични агенции за
осиновявания печелят от
децата чрез дарения на
техните сиропиталища или
чрез трафик на деца.43

90% от 11 милиона
изоставени деца
или сираци
В Малави над 50%
в Индия са
от институциите
момичета.42
отчитат директно
„набрани“ деца
чрез насърчаване
на родителите да
оставят децата
си.44

В много страни с институции
относително малка част
от децата са настанени
там, заради насилие или
неглижиране, сравнено с
други причини.46

Според едно
проучване, в
11 европейски
държави 14 % от
децата са приети,
заради насилие
или неглижиране.47

1. Децата в институции: Глобалната картина

РЕШЕНИЕТО
Институционализацията на деца не е необходимост, а избор. Има много по-евтини
алтернативи, които позволяват на децата да живеят в защитена семейна среда.

1

2

3

ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ НА РАЗДЯЛАТА

ОБЕДИНЯВАНЕ НА СЕМЕЙСТВАТА

АЛТЕРНАТИВНА ГРИЖА

Услуги в общността могат да предотвратят отделяне
от семейството и да спрат потока от деца към
институциите. Примерите включват училища, здравна
грижа, финансова и правна подкрепа, услуги за
родители и деца с увреждания, насоки за родителски
грижи, закрила на децата и социална закрила, както и
много други.48

80% от децата в институции имат поне един
жив родител, а причините за раздяла включват
бедност, увреждане, достъп до образование и
спешни грижи. 50
Много деца могат да се върнат да живеят със своите
биологични семейства, когато има налични добри
услуги, базирани в общността. Но е изключително
важно децата от институции да бъдат внимателно
подготвени за преместване и да се гарантира, че
всяко дете ще отиде в защитена среда, която ще бъде
в най-добър интерес за него.

В случаите, когато не е възможно децата да се върнат
в техните биологични семейства (включително случаи
на насилие или неглижиране), те могат да живеят в
алтернативни семейно-базирани грижи с роднини,
приемни семейства или осиновители.51 Всички
тези потенциални обгрижващи трябва да бъдат
внимателно проверени, обучени и проследени, за да
се гарантира, че настаняването е сигурно и в найдобрия интерес на детето. Малките групови домове
са необходими понякога за малък брой по-големи
деца.

За щастие фактите показват, че е много по-евтино да
подкрепяш едно семейство чрез социални услуги,
отколкото да издържаш едно дете в институция.49

ПРЕХОДЪТ
Много държави са изградили вече системи,
използвайки семейно-базирания модел като този.
Лумос предоставя опит и подкрепа на правителства,
за да пренасочат ресурси във висококачествена и
много по-финансово ефективна грижа, позволявайки
на децата да живеят в семейство, където да са обичани
и нужни.
Четете повече на:
www.wearelumos.org/the-solution
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Global Facts about Orphanages (Better
Care Network, 2009)
Harvard Centre on the Developing Child
Video from Neil Boothby, US
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