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Покана за участие в глобално писмено допитване 
относно институциите за деца и трафика на хора, 

2019 г. 

Насоки 
 
Благодарим ви, че се отзовахте на поканата за участие в глобалното писмено допитване 
на Лумос относно институциите за деца и трафика на хора. В настоящите насоки можете 
да намерите повече информация относно целта и методологията на писменото 
допитване, определенията за институция и трафик, въпросите относно закрилата на 
детето и защитата на данните и относно изследванията в Лумос. 
 

Целта на това писмено допитване 

Целта на събирането на свидетелства чрез това допитване е да се разберат връзките 
между институциите за деца и трафика на хора в различните условия в целия свет. Лумос 
събира примери, информация, знания и ресурси относно трафика, който има отношение 
към институциите за деца, както и практиките за справяне с този сериозен проблем. 
Използваме колективната експертиза и опит на практикуващи специалисти, политици, 
изследователи, адвокати и други хора, имащи отношение към закрилата на детето и 
борбата с трафика. 
 

Какво е институция за деца? 
Терминът институция за деца обхваща места от интернатен тип, познати под различни 
наименования, като напр. сиропиталища, обединени/клъстерни заведения, 
приемателни центрове за непридружени деца мигранти, резидентни здравни 
заведения, психиатрични отделения, специални училища-интернати и училища-
интернати. 
 
Въпреки че не всички институции за деца изглеждат или функционират по един и същи 
начин (някои може да се управляват от държавата, други от частни доставчици, някои 
може да бъдат материално добре осигурени, други да се затрудняват да осигуряват 
базисните потребности на настанените в тях деца), всички те се характеризират с една и 
съща преобладаваща „институционална култура“. Те отричат на децата тяхната свобода, 
изолират ги от техните семейства и общности, държат ги без да им осигурят възможност 
да имат достатъчен контрол върху собствения живот и решенията, които ги засягат и 
често им отказват правото на собствена идентичност. Обичайното положение е 
изискванията на самата институция да имат предимство пред индивидуалните 
потребности на децата. 
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Какво e трафик на хора? 
Протоколът за предотвратяване, противодействие и наказване на трафика на хора, 
особено жени и деца, познат и като Протокол за трафика на хора, дава международно 
признато определение за трафик. Трафикът на деца е определен в член 3, буква в) като: 
 
„Набирането, транспортирането, прехвърлянето, укриването или приемането на 
дете с цел експлоатация се смята за „трафик на хора“[…] 
 
Член 3, буква а) допълнително посочва, че: 
 
„Експлоатацията включва като минимум експлоатиране на проституцията на 
други лица или други форми на сексуална експлоатация, принудителен труд или 
услуги, робство или дейности, сходни с робството, заробване или отнемане на 
телесни органи.“ 
 

Методология 
Лумос кани всеки, който разполага с подходящи примери, информация, знания и 
ресурси да отговори на поканата като попълни онлайн допитването. Предвид 
многообразието от знания и опит, респондентите могат да структурират своите отговори 
по начина, който смятат за най-подходящ. Сведенията са разделени на две части: 

• част I: Примери, информация и данни относно трафика на хора, свързан с 
институциите за деца; 

• част II: Примери, информация и данни за противодействието на трафика на хора, 
свързан с институциите за деца. 

 
Респондентите могат също така да включват публикации или други ресурси в подкрепа 
на всяко сведение.1 
 
Респондентите се насърчават да попълнят всички приложими секции за сведението, 
което представят; другите секции могат да бъдат оставени празни. Онлайн 
допитването дава възможност за подаване на до три сведения във всяка от двете 
части. Допълнителни сведения могат да бъдат предоставени като се попълни второ 
допитване. Също така те могат да бъдат изпратени директно до Лумос (вж. данните за 
връзка в края на настоящите насоки). 
 

  

                                                           
1 Съответните ресурси може да включват: публикувани или непубликувани доклади от изследвания, статии, 
материали за политики, презентации, прегледи, оценки, фактологични справки, наръчници, стратегии, 
материали от новинарски медии, доклади от конференции и дисертации. 

https://www.research.net/r/lumoscallforevidence?lang=bg
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Пример за подаване на сведение 
Да речем, че желаете да предоставите информация за историята на отделно дете, което в 
резултат на трафик е попаднало в сиропиталище. Можете да опишете подробностите и 
събитията като сведение в част I. Ако също така желаете да споделите опита си от защитата на 
това дете и реинтеграцията му с неговото семейство, попълвате текстовото поле в част II. Ако 
наскоро сте попаднали на статия в местен вестник относно експлоатацията на деца в същото 
сиропиталище и как полицията третира това, можете да „качите“ това като публикация/ресурс 
в подкрепа на вашето сведение в част I или II, когато виждате, че е приложимо и за двете. 
 

Как ще бъдат използвани сведенията 
Ние от Лумос сме благодарни за всички сведения и внимателно ще ги анализираме, за 
да разберем по-добре моделите, динамиката, рисковете и движещите сили. Тази 
информация ще бъде публикувана и разпространена, за да осигури доказателства за 
стратегии, интервенции и политики за предотвратяване и справяне с трафика, свързан 
по някакъв начин с институциите за деца. Вашите сведения ще допринесат за 
преодоляване на някои от основните пропуски в световната база от данни и ще 
помогнат да бъде засилен секторът за закрила на детето в работата му за подобряване 
на живота на децата. Сведенията и изводите, извлечени от тях, ще бъдат централен 
елемент в предстояща изследователска публикация на Лумос относно институциите за 
деца и трафика на хора. 
В края на онлайн допитването ще бъдете помолен(помолена) да посочите дали желаете 
да използваме вашето име или името на вашата организация, когато цитираме или 
преразказваме, предоставените от вас сведения. Ако желаете, можем да ви посочим 
като източник на сведенията, но също така можем да гарантираме подадените от вас 
сведенията да останат анонимни.  
 

Закрила и защита на децата 
Безопасността и защитата на децата, както онлайн, така и офлайн, винаги е от най-висок 
приоритет за Лумос. Лумос има задължението да съобщава за всички опасения относно 
безопасността и благосъстоянието на децата и уязвимите възрастни, които може да 
бъдат обект на настоящото писмено допитване. Ето защо молим респондентите да не 
разкриват лична информация за отделни деца или възрастни, включително имена и 
точни местонахождения. Единственото изключение е информация, която е вече 
достъпна в публичното пространство, като напр. публично достъпни съдебни 
производства, статии или публикации в медиите. 
 
В случаите, когато се опасявате, че някой е в непосредствена опасност, препоръчваме 
ви да се свържете с полицията или съответната социална служба във вашата страна. Ако 
желаете директно да обсъдите някакви проблеми с Лумос, моля, свържете се с нашия 
съветник по закрила на децата, Наоми Дойч: naomi.deutsch@wearelumos.org (само на 
английски език). 
 

  

mailto:naomi.deutsch@wearelumos.org


 

4 
 

Поверителност и защита на данните 
Лумос високо цени неприкосновеността на личния живот и защитата на данните и е 
наясно с натиска и рисковете, пред които са изправени работещите, застъпниците и 
изследователите в сферата на борбата с трафика по целия свят. Молим респондентите 
да посочат по какъв начин позволяват Лумос да използва, представя и съобщава 
предоставените от тях сведения. Ние също така даваме възможност да се подават 
сведения анонимно, което може да стане, като оставите полета за информация за 
връзка празни. 
 
За повече информация, моля, прочетете Lumos Privacy Policy (Политиката за 
поверителност на Лумос) (на английски език), която определя как използваме и 
защитаваме всички лични данни, които се споделят с нас, както и SurveyMonkey Privacy 
Policy  (Политиката за поверителност на SurveyMonkey) (на английски език). 
 

Институции за деца и трафик на хора: липса на  доказателства 

По света в международен план все повече се признава, че децата са изложени на по-
висок риск от експлоатация и трафик на хора, когато са в институции, както и при 
напускане на институционална грижа. Изследванията показват, че физическото, 
когнитивното и емоционалното развитие на децата е силно увредено от 
институционализацията, което ги прави по-уязвими към това да станат жертви на 
трафик. Множество заинтересовани страни в областта на закрилата на децата и борбата 
с трафика на хора, включително застъпници и изследователи, се мобилизират за 
разработване на ефективни мерки за реагиране в практиката, политиката и 
законодателството. Това обхваща и въпроси като доброволческия туризъм в 
сиропиталищата и международните финансови потоци. 
 
Връзката между институционализацията и трафика е сложна и многообразна. Като цяло 
могат да бъдат разграничени четири цикъла или типа трафик, които имат отношение 
към институциите за деца: 

• деца, жертви на трафик или разделени деца-мигранти, за които е известно или 
има съмнения, че са такива, се настаняват в институционална грижа с цел да 
бъдат подложени на една или няколко форми на експлоатация, включително 
като жертви на явлението „трафик в полза на сиропиталища“; 

• деца се извеждат от институцията в резултат на трафик с цел подлагането им на 
една или няколко форми на експлоатация; 

• деца, жертви на трафик, се настаняват (обратно) в институции; 

• хора, които са живели в институции за деца, стават жертва на трафик. 
 

Формите на експлоатация включват като минимум: принудителен труд, просия, 
сексуална експлоатация, незаконно осиновяване, принудително подчинение в 
домашни условия, експлоатация с цел въвличане в престъпни дейности, отнемане на 
телесни органи и др. 
 

https://www.wearelumos.org/privacy-policy/
https://www.surveymonkey.com/mp/legal/privacy-policy/
https://www.surveymonkey.com/mp/legal/privacy-policy/
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Въпреки нарастващата информираност в международната практика и в 
международните политически, застъпнически, изследователски и финансиращи 
кръгове, съществува значителна липса на налични доказателства и информация относно 
връзките между институциите за деца и трафика на хора. Тази оскъдност превръща 
въпросната липса в мълчалива, глобална несправедливост. Лумос предприема усилия 
да преодолее тази липса на доказателства, като се фокусира върху пет общи теми: 

1. Мащаб, модели и динамика (включително набиране, прехвърляне, укриване, 
приемане и експлоатация на децата при постъпване, докато се намират във 
и/или извън институциите). 

2. Уязвимости и рискове на конкретни деца и семейства. 
3. Движещи сили и причини (като напр. доброволчески туризъм и финансиране). 
4. Вреди и ефекти от институционализацията и трафика върху децата. 
5. Добри практики, политики, закони и мерки в различните системи. 

 

За Лумос 

Наречена на заклинанието в Хари Потър, което дава светлина, Лумос е международна 

организация за деца, основана от Дж. К. Роулинг през 2005 г. Ние работим за 

прекратяване на институционализацията на децата по целия свят. Лумос се стреми да 

разбере по-добре и да се справи с първопричините за раздялата на семейството - 

трафик, бедност и дискриминация - и да трансформира системите за грижа, 

съществуващи в различни видове контекст. Отделът на Лумос, който събира сведения 

изготвя доказателства, които обосновават необходимостта от промяна, като допълва в 

различни области глобалната база от свидетелства за трансформиране на политиките и 

практиките на закрила на детето. Отделът на Лумос, който събира сведения и екипът за 

борба с трафика, модерното робство и доброволческия туризъм провеждат изследване 

на връзката между трафика на хора и институциите, за да укрепят и развият глобалната 

база от свидетелства, като настоящото писмено допитване е ключов компонент на това 

изследване. 

Данни за връзка 

За всеки въпрос или коментар относно поканата за участие в писменото допитване или 
настоящите насоки, моля, свържете се с нас на адрес: callforevidence@ wearelumos.org.  

mailto:callforevidence@weareЛумос.org

