
Проект “ДЕТЕ - Да сподЕлим с вашеТо семЕйство” започна об-
ществен диалог за семействата на децата с увреждания в България

По данни на СЗО 10% от детското население в света страда 
от различни по рода си проблеми в развитието. Тези данни 
показват, че в България има над 50 хиляди семейства с деца 
със специални нужди. Тази статистика се явява на фона на 
смущаващата демографска криза в страната. 

В тази връзка на 15 януари 2016 г. в Бест Уестърн Хотел 
Експо, София ще се проведе дискусионна кръгла маса по 
въпроси свързани с отглеждането на деца с увреждания в 
семейна среда. Събитието се организира от Фондация „Деца 
с проблеми в развитието“ по Проект “ДЕТЕ - Да сподЕлим с 
вашеТо семЕйство”.

Експертите по проекта ще поставят на обсъждане теми 
свързани с предизвикателствата пред семействата на деца с 
увреждания, раждането на второ дете и балансирания подход 
в отглеждането на децата в семейство на дете с увреждане. 
Те ще споделят изследванията и аналитичния доклад по тези 
теми, реализирани по проекта, международната практика и 
своя дългогодишен опит в работата със семейства на деца с 
увреждания.

Кръглата маса е насочена към 
всички заинтересовани страни – 
държавни институции, местната ад-
министрация, неправителствени ор-
ганизации, доставчици на социални 
услуги, образователни институции, 
специалисти, родители, медии.

“Целта на проекта е да предиз-
вика обществен дебат, да обърне 
внимание върху въпроси, свързани 
с децата с увреждания, които 
остават встрани и не са поставяни 
на обществено обсъждане досега. 
Проведените през ноември вече 
две такива дискусии в Казанлък и 
Варна дадоха нови гледни точки 
по тези въпроси. Участниците се 
обединиха около становището, че е 
необходим нов прочит на подходите 
към децата с увреждания, минаващ 
през призмата на семейството. Как 
функционира това семейство? Как членовете му да продължат 
пълноценно живота си?  Какво се случва със здравите братя и 
сестри? Често пъти здравите деца биват неглижирани както от 
родителите си, които са фиксирани върху детето с увреждане, 
така и от институциите“, коментира Анита Кънчева, ръководи-
тел на проекта. Кънчева поясни още, че проблемът е изклю-
чително актуален за България, предвид прехода в политиката 
към отглеждането на деца с увреждания от институционна към 
семейна среда. „Самият процес на деинституционализация, 
израстването на обществото като цяло и желанието на роди-
телите да се грижат за децата си с увреждания, ни поставя 
пред нова ситуация, която изисква нови политики и нов подход 
изобщо към семейството.“, добави Кънчева.

Освен кръглите маси, по проекта е създаден сайт 
projectchild.dpkids.org, където може да бъде намерена ин-
формация по темата. Проекта предвижда и създаване на 
платформа за взаимопомощ - общност от родители, които да 
реализират контакти и да общуват помежду си.

Проектът „ДЕТЕ – Да сподЕлим с вашеТо семЕйство” се 
финансира в рамките на Програмата за подкрепа на НПО 
в България по Финансовия механизъм на Европейското 
икономическо пространство 2009-2014 г. www.ngogrants.bg 

Този документ е създаден с финансовата подкрепа 
на Програмата за подкрепа на неправителствени 

организации в България по Финансовия механизъм на 
Европейското икономическо пространство. Цялата 

отговорност за съдържанието на документа се носи 
от Фондация “Деца с проблеми в развитието” и при 
никакви обстоятелства не може да се приема, че 

този документ отразява официалното становище на 
Финансовия механизъм на Европейското икономическо 

пространство и Оператора на Програмата за подкрепа 
на неправителствени организации в България.

CHILD – disCuss and sHare famILy neeDs Project launched a public 
dialogue concerning the families of disabled children in Bulgaria

According to data of the WHO (World Health Organisation), 
10% of the child population in the world suffers from different 
kinds of developmental disabilities. These data show that in 
Bulgaria there are over 50,000 families of children with special 
needs. This statistic appears amid the disturbing demographic 
crisis in the country.

In this regard, on 15th January 2016, Best Western Hotel Expo 
in Sofia will host a roundtable discussion on issues related to 
raising children with disabilities in a family environment. The event 
is organized by the Foundation Kids with Developmental Problems 
under the CHILD – disCuss and sHare famILy neeDs Project.

The project experts will raise topics related to the challenges 
faced by families of disabled children, the birth of a second child, 
and the balanced approach to raising children in a family with 
a disabled child. They will share the research results and the 
analytical report on these issues, realized on the project itself, and 

also in the international practice, and in 
their long-year experience in working 
with families of children with disabilities.

The round table is aimed at all 
stakeholders - government institutions, 
local administrations, non-governmental 
organizations, social service providers, 
educational institutions, professionals, 
parents and the media.

"The goal of the project is to provoke 
public debate, to draw attention to issues 
related to children with disabilities that 
remain somewhere aside and have 
not been put to public discussion so 
far. The two public discussions of this 
kind already conducted in Kazanlak 
and Varna in November gave new 
perspectives on these issues. The 
participants shared the view that the 
approach to children with disabilities 

should be viewed from a new different perspective, with a major 
focus on the family itself. How is the family doing? How is it possible 
for its members to continue living a full life? What is happening with 
the healthy siblings? Healthy children are often neglected both by 
their parents, who are entirely focused on the child with a disability, 
and by the institutions", said Anita Kancheva, Project Manager. 
Kancheva further explained that the problem is extremely topical 
for Bulgaria, given the shift in policy towards raising children with 
disabilities from institutional to family environment. "The process 
of deinstitutionalization itself, the growth of our society as a whole, 
and the desire of parents to look after their children with disabilities, 
all make us face a new situation which requires new policies and 
an entirely new approach to the family", Kancheva added.

Apart from the round tables, the project has launched its own 
website projectchild.dpkids.org, where more details about the topic 
can be found. The project also envisages the creation of a platform 
for mutual assistance - a community of parents that will be able to 
make contacts and communicate with each other.

The CHILD – disCuss and sHare famILy neeDs Project is 
funded by the NGO Programme in Bulgaria under the 2009-
2014 European Economic Area Financial Mechanism. www.
ngogrants.bg
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