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2. Деца в институции: Рисковете

РИСКЪТ ЗА ЗДРАВЕТО

Здравето на някои деца в институции е лошо поради неблагоприятни физически 
условия, ограничена околна среда или липса на взаимодействие.3 По-долу са 
дадени няколко примера:

• Недохранването е често срещан риск при деца, които се нуждаят от подкрепа 
и повече време по време на хранене. Малки деца и такива с увреждания често 
остават недохранени, когато не получават подкрепа, дори при наличие на 
изобилие от храна.4

• „ Токсичен стрес“ може да се получи при малко дете, чиято тревожност не 
се потушава от обгрижващия и мозъкът остава в тревога. Това редуцира 
невралните връзки и увеличава риска за здравето на по-късен етап.5

• Имунната система не се развива нормално, ако детето е затворено в 
ограничено пространство, рядко напуска сградата, а понякога дори и леглото. 
Болестите се разпространяват лесно при наличие на много легла в една стая.6

• Физически и умствени увреждания могат да бъдат причинени или 
задълбочени в резултат на ограничено околно пространство и липса на 
стимулация на децата в институции.7

• Проблеми със слуха и зрението понякога възникват от недохранване и 
недостатъчна стимулация на сетивата. Много често тези проблеми остават 
недиагностицирани и нелекувани.8

ВЪВЕДЕНИЕ

Институциите за деца от резидентен тип имат различни имена по света, вкл. 
сиропиталища, домове за деца, домове за бебета.

Независимо от името, размера или местоположението, институционалната 
грижа се определя от специфични характеристики:

• Деца, които нямат роднинска връзка, се отглеждат от възрастни, на 
които им се плаща за това.

• Децата са отделени от семействата си, а често и от своята общност. В 
много случаи те нямат възможност да изградят връзка с обгрижващия 
ги.

• Институциите функционират според рутината на работното място, 
вместо да отговарят на индивидуалните нужди на децата.1

Въпреки че някои институции разполагат с добри ресурси и отдаден персонал, 
те не могат да заместят семейството. Изследвания в продължение на 80 години 
показват негативното въздействие на институционализацията върху здравето 
и развитието на децата, върху шансовете им в живота, както и високия риск от 
насилие.2



РИСКЪТ ЗА РАЗВИТИЕТО

Ангажирането в дейности с обгрижващите създава сигнали и връзки 
в развиващия се детски мозък, което позволява на детето да развива 
интелектуални, физически и емоционални умения. Колкото повече са дейностите, 
толкова по-силни са връзките.9 При много деца, които са настанени в институция 
в ранна възраст, се отчита забавяне в тези области на развитие. В някои 
институции с ниско качество на услугата, децата не могат да седят, да вървят или 
пък да говорят до четири годишна възраст.10

Беренс и Нелсън (2015)11 преразглеждат сравнително изследване на деца, 
институционализирани в ранна възраст и техни връстници от биологични или 
приемни семейства.

Резултатите показват:
• Спиране на физическия растеж. Букурещкият проект за ранна интервенция 

показва, че румънските деца губят един месец от нормалния си растеж на 
всеки 2,6 месеца, прекарани в институция. Подобни резултати посочват и 
други изследвания в Китай и Русия – забавяне с 1 месец за всеки 3.0 или 3.4 
месеца.12

• Слабо социално и психологическо развитие. Според проучвания в 
няколко европейски държави, бебетата показват несигурна привързаност 
към обгрижващите. Това е свързано с поведенчески затруднения и 
„интернализирани разстройства“ като депресия или паническо разстройство 
на по-късен етап в живота.13

• По-ниски нива на коефициент на интелигентност, както и на мозъчна дейност. 
Ван Йезендорн и др. (2008)14 анализират данни, касаещи коефициента на 
интелигентност на 4000 деца в 19 страни:
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Нива на мозъчно развитие: 
институционализирано дете 

Нива на мозъчно развитие: 
Дете, което никога не е било 
институционализирано

Тези снимки от Букурещкия проект показват слабата електрическа 
дейност в мозъка на едно институционализирано дете. Оранжевият и 
червеният цвят показват силна активност.15

Други изследвания посочват допълнително негативно въздействие 
като ниско самочувствие, липса на емпатия, агресия, тенденция към 
самонараняване и забавено развитие на речта.16

Средният коефициент на интелигентност на деца, отглеждани в 
биологични или приемни семейства е 104.

Средният коефициент на интелигентност на деца, отглеждани в 
институции е 84.



РИСКЪТ ОТ НЕГЛИЖИРАНЕ, НАСИЛИЕ И ЕКСПЛОАТАЦИЯ

Световният доклад на ООН за насилието върху деца посочва употребата на 
телесно наказание, неправомерното третиране вкл. физическо ограничаване и 
електрошок върху деца в институции.17

Доклад за психиатрично заведение в Мексико разкрива, че деца със 
самонараняващо се поведение (като такива, които си удрят главата в стената) 
са пренебрегвани за дълго време или пък са постоянно държани в детски 
ограничителни кошари.18 Изследвания в Европа показват подобни практики, 
предимно при деца с увреждания.19

РИСКЪТ ЗА ДЪЛГОСРОЧНИТЕ ШАНСОВЕ В ЖИВОТА

Децата, отглеждани в институции, често не изграждат социални мрежи или 
умения , които са от съществено значение на по-късен етап в живота. За тях е по-
трудно да намерят работа и много по-вероятно да имат поведенчески, физически 
и умствени проблеми включително и високо- рискови типове поведение, 
инфекции, предавани по полов път, злоупотреба с алкохол и наркотици, както 
и насилие. Вероятността да бъдат зависими от държавата при тях е много по-
голяма.23

Данни от изследване в Русия показват резултатите на деца, отглеждани в 
институции.24

Деца с увреждания често остават в институциите за цял живот без 
възможност за обжалване на решението.25.
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1 от 3 деца 
остава бездомно

1 от 5 деца има 
криминално 

досие

1 от 7 деца е 
въвлечено в 
проституция

1 от 10 деца 
извършва 

самоубийство

Увеличаването на персонала и финансирането за
институциите може да подобри условията, но това не
предлага цялостно решение. В допълнение, може да
стимулира по-продължителен престой, както и
настаняване на повече деца.

Много институции за деца в Чешката република
разполагат с добри ресурси и функционират при високи 
стандарти 20, като един обгрижващ отговаря за пет
деца.21

Въпреки това, проучване на правителството показва,
че почти половината от децата поне веднъж бягат от
институцията.

Повече от половината от тях извършват престъпление
след напускане на институцията.22
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ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ НА РАЗДЯЛАТА

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.26 За щастие фактите показват, че е 
много по-евтино да подкрепяш едно семейство чрез 
социални услуги, отколкото да издържаш едно дете в 
институция.27

ОБЕДИНЯВАНЕ НА СЕМЕЙСТВАТА

80% от децата в институции имат поне един жив 
родител, а причините за раздяла включват бедност, 
увреждане, достъп до образование и спешни грижи.28 
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.

АЛТЕРНАТИВНА ГРИЖА

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.29 
Всички тези потенциални обгрижващи трябва да 
бъдат внимателно проверени, обучени и проследени, 
за да се гарантира, че настаняването е сигурно и 
в най-добрия интерес на детето. Малките групови 
домове са необходими понякога за малък брой по-
големи деца. 

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

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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