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Мили читатели на ФИЦЕ бюлетина, 
След около година прекъсване ФИЦЕ бюлетина отново се завърна!

Бюлетинът ще продължи да бъде професионално четиво, което да ви ин-
формира за нови практики, събития, различни инициативи и проекти за де-
цата и семействата. Екипът на ФИЦЕ-България винаги е отворен за вашите 
мнения, коментари, статии и материали, които ще намерят място в бюлетина.

През 2014 г. ФИЦЕ бюлетинът ще има три издания, които ще акцентират 
върху темата за насилието като противообществена проява, извършвана от 
деца. Ще бъдат представени феноменът „противообществена проява“, из-
следвания на факторите, които влияят върху извършването на насилие, ефек-
тивността на системата от услуги за подкрепа на извършителите и техните 
семейства, препоръки за повишаване на тяхната ефективност. Това са и част 
от дейностите по проект „Заедно срещу насилието“, който се изпълнява от 
ФИЦЕ-България в партньорство с Фондация Резилиз, Испания и Федерален 
съюз на възпитателните общности, Австрия, финансиран от програма ДАФНЕ 
на Европейската комисия. Бюлетинът ще бъде публикуван и на интернет стра-
ницата на проекта www.tav-eu.org 

Освен описание на действащите системи за борба с детското девиантно и 
делинквентно поведение в България, Австрия и Испания, в настоящия брой 
ще прочетете за новия проект „Нови перспективи“, в сътрудничество между 
ФИЦЕ-България и УНИЦЕФ за подобряване на ситуацията и грижите за деца в 
конфликт със закона, както и професионалистите, работещи в социално-пе-
дагогическите интернати. Специално внимание е обърнато и на програмата 
по смятане за деца с обучителни затруднения „Ремелка“ и постиженията по 
проект „Аз мога – дай ми шанс“. Ще разберете и кои бяха най-знaчимите съби-
тия за ФИЦЕ-България от изминалата година в секцията „Новини“.

Пожелавам ви приятно четене и успешна Нова година!

Здрава Воденичарова

Координатор за България и експерт Разпространение,
проект „Заедно срещу насилието“

BG
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                                                                 ФИЦЕ-НОВИНИ
                                                                  Септември 2013 – Януари 2014

„ПЪТИЩА КЪМ ВКЛЮЧВАНЕТО“ – ПРЕ-КОНФЕРЕНЦИЯ

В СОФИЯ
На 26 септември 2013 г. в гр. София се проведе международна конферен-

ция, организирана от ФИЦЕ-България, в която взеха участие представители 
на ФИЦЕ-Сърбия Желка Бургунд и Тамара Бориславльевич, Роб ван Паге - 
представител за Европа на Американската лига за благосъстоянието на деца-
та и Холандската фондация „Семейни групови конференции“ и Антон Тобе от 
Холандската фондация „Стария бук в България“. 

Участие в събитието взеха и зам.-министърът на Министерството на труда 
и социалната политика Лазар Лазаров, изпълнителният директор на Агенци-
ята за социално подпомагане Ивайло Иванов, председателят на Държавната 
агенция за закрила на детето Ева Жечева, изпълнителният директор на Аген-
цията за хора с увреждания Минчо Коралски, както и членове на ФИЦЕ-Бълга-
рия и представители на неправителствени организации. 

Конференцията бе посветена на включването на различни обществени 
групи, които поради различни социални причини са част от системата за гри-
жа: деца, настанени в приемни семейства, младежи, живели в специализира-
ни институции, деца с увреждания и техните семейства, приемна грижа.

На конференцията бе разгледано „включването“ като социален феномен 
и отговорност на всеки един от нас. Участниците представиха своите гледни 
точки и се обединиха около идеята, че най-висока степен на включване ще 
бъде постигната, когато вече няма нужда от обсъждане на темата – просто 
няма да има изключени. Дашенка Кралева – председател на ФИЦЕ-България и 
президент на ФИЦЕ-Интернационал, представи програмата на предстоящия  
32 конгрес на Международната федерацияна възпитателните общности в 
Берн, Швейцария, чието наименование и фокус беше използвано в българ-
ската конференция: „Пътища към включването“.

Важна част от конференцията бе официалното приключване на проекта 
за обучение на обучители на приемни семейства по програма ПРАЙД, финан-
сиран от холандската фондация „Старият бук в България“. Освен обучените 
професионалисти, свои впечатления споделиха и мастър-обучителите по 
програмата, единствените лицензирани за България: Юра Данчева, Милена 
Ризова, Петя Милчева, Ася Славова и Цветанка Радева. ФИЦЕ-България прите-
жава правата върху програмата и предлага специализирани обучения в
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цялата стана. Приемни родители и осиновители споделиха своите впечат-
ления и чувства за преминатите обучения.

Младежи, участници в проект „Децата – автори на своя живот в общността“ 
и представители на Сдружение „Надежда за нас“ представиха своите мисли и 
вълнения по отношение на деинституционализацията и бъдещето на децата 
в затруднено положение. 

Конференцията завърши с връчване на дипломи на мастър-обучителите 
по програма ПРАЙД. 

КОНФЕРЕНЦИЯ „ВЪЛШЕБСТВАТА НА РЕМЕЛКА“
На 19 декември 2013 г. в гр. Пазарджик, с конференция „Вълшебствата 

на Ремелка“ завърши проект „Аз мога - дай ми шанс“, който се реализира от 
ФИЦЕ-България в партньорство с 6 училища от област Пазарджик и Ресурс-
ния център. Проектът е финансиран по Оперативна програма „Развитие на 
човешките ресурси“, съфинанирана от Европейкия съюз, чрез Европейския 
социален фонд.

На конференцията присъстваха учители, родители и деца. Представите-
ли на Областната управа, Община Пазарджик, Регионалния инспекторат по 
образованието взеха активно участие и засвидетелстваха своя интерес към 
темата за образованието и живота на децата с увреждания и обучителни за-
труднения. 

Представено бе и Ръководството за работа с родители, разработено от 
екип по проекта, както и бе споделена гледната точка на родители и учители 
по отношение на проблемите и успехите на децата.

Директорите на училища-партньори споделиха мисли и идеи за Ремелка и 
необходимостта от подобни методики в българското училище.

Най-чаровната и мила част от конференцията бяха поздравите от деца 
– танци, песни, стихотворения и коледни пожелания към възрастните пре-
късваха няколкократно презентациите и дискусиите. Колегите от Ресурсен 
център Пазарджик с ентусиазъм подкрепяха и научно-практическата и раз-
влекателната част на конференцията, така както по време на целия проект те 
бяха ангажирани заедно с колегите си от ФИЦЕ-България.

С края на този проект се слага начало на още обучения на учители и работа 
с деца по вече комплектованата и цялостна методика за обучение по смятане 
на деца със СОП „Ремелка“ в нейния български вариант.

РАБОТИЛНИЦА ЗА РОДИТЕЛИ
През месец септември 2013 г. започна изпълнението на проект “Работил-

ница за родители - Да пораснем заедно”, финансиран от Уницеф България. 
Проектът е продължение на дейността на ФИЦЕ–България по експертна 
подкрепа и адаптиране на ръководство за водещи на работилниците, която 

НОВИНИ
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се реализира през 2012 г. Основната цел на настоящия проект е: повишава-
не на компетентностите на родителите на деца от 0-4 години за изпълнение 
на родителските отговорности, предоставяне на  възможност за обмяна на 
информация, знания, умения и подкрепа. Основните дейности, ангажимент 
на експертите на ФИЦЕ, са консултиране на процеса на подбор на водещи на 
работилници в страната; подготовка и провеждане на обучение за обучители; 
провеждане на работилници за родители в гр. София; интервизия и суперви-
зия на екипите, водещи на работилници; разработване на допълнителни теми 
към ръководството на работилниците; подготовка и провеждане на работна 
среща на екипите от страната. До момента е осъществен подбор на 30 водещи 
на работилници, те са преминали през обучение и работят с родители в 15 
населени места на страната. Екипите се подкрепят от експерти на ФИЦЕ чрез 
консултиране, супервизия и интервизия. През месец февруари 2014 г. ще се 
проведе допълнително обучение за водещи, а през месец март 2014 г.  - среща 
на всички водещи на работилници за споделяне на опит, трудности и предиз-
викателства.

ДЕЦАТА – АВТОРИ НА СВОЯ ЖИВОТ В ОБЩНОСТТА
Проектът се реализира през 2013 година с цел да бъдат съзадени възмож-

ности за участие на млади хора, живяли в специализирани институции и ре-
зидентни услуги. В периода на изпълнение бе формирана устойчива група от 
21 младежи. Тази група от млади хора започна участието си и остана до края 
на работната задача с ясно разбиране за целта, предизвикателствата и отго-
ворността. Създадени бяха, съответно предстои да бъдат анализирани и оце-
нени 10 различни форума за участие. 

Финалното събитие “ВъзДействие” беше планирано и реализирано изця-
ло от младежите. През целия период на подготовка те бяха подкрепяни по 
отношение на всеки компонент на организацията. Сериозно внимание бе от-
делено на това каква е целта на събитието, името му, поканените и поканите, 
програмата. Младежите се разпределиха на екипи, като всеки екип получи 
специфична роля по отношение на всички компоненти на подготовката, ор-
ганизирането и протичането на деня на събитието. Основните теми и компо-
ненти на програмата бяха – детското участие, кой сме ние и какво искаме да 
постигнем, тематични области на послания - персоналът в социалните услуги 
– роля и връзка с децата; участието на децата в процеса на вземане на реше-
ния за техния живот; формирането на социални и професионални умения в 
резидентните услуги и ролята на семейството.  

НОВИНИ
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ФИЦЕ-БЪЛГАРИЯ МОЖЕ ДА ОБУЧИ ВАС И ВАШИЯ ЕКИП!

ФИЦЕ-България предлага обучения по следните теми:

• Подготовка и закриване на специализирана институция 

• Управление на социални услуги 

• Подходи и методи в социалната работа

• Организация и управление на резидентна услуга 

• Работа с родители

• Работа с родители на деца с увреждания

• Работа в екип

• Методика за обучение в социални умения на деца с обучителни за-
труднения

• Обучение по програма ПРАЙД на обучители на приемни семейства и 
осиновители

• Организация и управление на свободното време в услуги от резиден-
тен тип

• Как да работим с поведението на детето

• Теория и практика на привързаността 

• Работа с предизвикателно поведение

Към ФИЦЕ–България функционира и Център за професионално обучение, 
лицензиран от Национална агенция за професионално образование и обуче-
ние (лицензия № 200712455 от 18.07.2007 г.). Центърът извършва и удостове-
рява професионално обучение с придобиване на степен на професионална 
квалификация по следните професии и специалности:

• Професия „Сътрудник социални дейности“, код 762020, специалност 
„Социална работа с деца и семейства в риск“, код 7620201 и специалност „Со-
циална работа с деца и възрастни с увреждания и хроични заболявания“, код 
7620202, трета степен на професионална квалификация.

• Професия „Помощник-възпитател“, код 762030, специалност „Помощ-
ник-възпитател в отглеждането и възпитанието на деца“, код 7620301, трета 
степен на професионална квалификация.

                               Повече информация и оферти можете да получите от офиса
                                            на ФИЦЕ-България на посочените контакти за връзка.
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ТЕМА НА БРОЯ

ЗАЕДНО СРЕЩУ НАСИЛИЕТО
Наталия Христова-Михайлова
Ръководител проект

„Заедно срещу насилието“ е проект на ФИЦЕ-България, който се реализи-
ра от декември месец 2012, с продължителност 24 месеца. Проектът се из-
пълнява в партньорство с Фондация Резилис, Испания и Федерален съюз на 
терапевтичните общности, Австрия и се финансира от Европейската комисия, 
програма ДАФНЕ JUST/2011/DAP/AG/3491.

Фокусът на проекта е върху превенция на случаите на повторно извърш-
ване на насилие от деца и младежи на възраст 14-18 години в България, Ис-
пания и Австрия. В процеса на изпълнение ще бъде осъществено изследва-
не и оценка на факторите, които влияят върху извършването на насилие, ще 
бъде описана и оценена ефективността на системата от услуги за подкрепа 
на извършителите и техните семейства и ще бъдат направени препоръки за 
повишаване на тяхната ефективност, както и информирана професионалната 
общност.

Дейностите, които се реализират едновременно на територията и на трите 
държави са: 

• Анализиране на предпоставките и факторите водещи до това децата 
и младежите да извършват насилие, чрез използване на специфични изследо-
вателски методи:
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Разработване на инструменти за събиране на информация и анализ.

Разработен е инструментариум за събиране на информация и анализ - 
данни за преглед и анализиране на факторите, влияещи при извършване на 
прояви на насилие от деца на възраст 14-18 години в България, Испания и Ав-
стрия. Инструментите дават възможност да се събира информация от деца, 
извършители на насилие и противообществени прояви и техните семейства. 
При избора и комбинирането на инструменти се има предвид контекста в 
трите държави. Инструментариумът е обоснован методически, както и е при-
дружен с ясни инструкции за това как трябва да се използва, в каква обста-
новка, от кого, какви са потенциалните трудности, опасности и рискове, както 
и етиката на използване. 

Анализиране на информация и разработване на доклади

Основните аналитични методи, които ще се използват са качествен анализ, 
причинно-следствен анализ, сравнителен анализ. В резултат се направи пре-
глед и описание на факторите, водещи до извършване на насилие и противо-
обществени прояви от деца на възраст 14-18 години в България. Тези фактори 
са сравнени със същите в Австрия и Испания, анализирани и обобщени. 

• Събиране и анализиране на информация относно съществуващите сис-
теми за подкрепа – нормативна база и практика:

Преглед и анализ на документи, планове, програми, практики

Ще бъде направен преглед на съществуващата нормативна база, регла-
ментите и предоставяните услуги – социални, образователни, корекционни, 
наказателни за деца, извършители на насилие и противообществени про-
яви и техните семейства в България. Специално внимание ще се отдели на 
преглед на начина на функциониране, както и на предоставяната подкрепа/
санкции, услугите за превенция или коригиране на поведението на деца, из-
вършители на насилие и противообществени прояви на възраст 14-18 години. 

Описание и анализ на съществуващите услуги за подкрепа на деца, 
извършители на насилие и противообществени прояви

Ще бъде направен анализ на събрана информация от България по отно-
шение на това как функционират съществуващите услуги за подкрепа, ко-
ригиране и санкциониране на поведение на насилие и противообществено 
такова, начина на работа с клиентите, съотношението подкрепа/санкция, по-
стиженията, трудностите и предизвикателствата. Ще бъде направен сравни-
телен анализ и разработен обобщен аналитичен доклад за трите държави с 
участието на експертите от Австрия и Испания.

• Разработване на препоръки за повишаване на ефективността на съ-
ществуващите практики:
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Разработаване на концепция

Ще бъде разработена концепция и структура за описание на препоръките. 
Ще бъдат определени основните области, в които ще се описват препоръки, 
както и заинтересованите страни, към които ще бъдат адресирани. 

Описание на три вида препоръки, свързани със законодателство, 
процес и съдържание на работата с деца и младежи, извършители на 
насилие.

Ще бъдат разработени препоръки на национално и европейско ниво с цел 
да се повиши ефективността на услугите за превенция на повторно извърш-
ване на насилие от деца и младежи. 

По отношение на законите, препоръките ще се насочат с промените, свър-
зани с възприемането на децата, които са извършвали на насилие не като 
престъпници, а по-скоро като нуждаещи се от подкрепа, за да променят по-
ведението си и развиват умения за справяне. По отношение на процесите, 
препоръките ще бъдат насочени към законодателните и социални системи 
и техните реакции в случаи на прояви на насилие, свързани с деца – пътят на 
сигналите до съответната система за подкрепаи /или санкция, навременност-
та и качеството на оценките на потребностите, адекватността или референ-
циите, наличието на подходящи услуги, планирането и контрола на случаите. 
По отношение на съдържанието, въз основа на анализите,ще бъдат направе-
ни препоръки по отношение на различните подходи и методи на работа, кои-
то съответстват на нуждите на целевата група.

• Организиране и провеждане на поредица от събития, публикуване на ма-
териали, лобиране и застъпничество:

Ще бъдат разработени и разпространени информационни материали, ин-
тернет страница, бюлетини, организирани и проведени публични събития – 
3 национални конференции и една международна конференция през месец 
ноември 2014 г. в Испания.  
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ОПИСАНИЕ НА СИСТЕМАТА ЗА БОРБА С ДЕТСКОТО ДЕВИ-
АНТНО И ДЕЛИНКВЕНТНО ПОВЕДЕНИЕ В БЪЛГАРИЯ

Магдалина Джамджиева 

Исторически преглед на нормативната уредба

Началото на системата на правораздаване за деца в България е поставе-
но през 1943 г. с приемане на Закон за съдилища за маловръстни (ЗСМ - ДВ, 
бр.39 от 20.02.1943 г.). „Маловръстно по смисъла на чл.2 от ЗСМ е „всяко лице, 
което не е навършило 17-годишна възраст”, но „на наказания подлежат само 
маловръстни над 12-годишна възраст”. Следователно маловръстно лице е 
идентично на непълнолетно”2. Наименованието на закона предполага създа-
ване на съдилища за маловръстни, но всъщност такива не са създадени. За 
сметка на това закона утвърждава специализация в тази сфера – в областните 
и апелативните съдилища се назначава по един съдия за работа по делата за 
престъпления, извършени от маловръстни.

В годините на социалистическия режим са приети последователно За-
кон за борба с детската престъпност (през 1958 г.), а 3 години по-късно той 
е променен и доразвит в действащия и до сега Закон за борба срещу проти-
вообществените прояви на малолетните и непълнолетните (ЗБППМН). В този 
закон намира отражение, от една страна характерното за социализма суспен-
диране на ролята на правната регулация, която придобива декоративна или 
в най-добрия случай периферна функция, за сметка на административното 
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регулиране от страна на държавата. От друга страна този закон въплъщава 
виждането за господстващата роля на труда като основна корекционно–въз-
питателна мярка.

Актуална нормативна уредба в страната

Международната правна основа за българското законодателство в тази 
сфера, която има задължителен характер за България е Конвенцията на ООН 
за правата на детето.

Според действащия сега Наказателен кодекс (чл. 31, ал. 1) наказателноотго-
ворно е пълнолетното лице, навършило 18-годишна възраст, което в състоя-
ние на вменяемост извърши престъпление. В ал. 2 е предвидено, че непълно-
летно лице – навършило 14 г., но ненавършило 18 г. е наказателноотговорно, 
ако е могло да разбира свойството и значението на деянието и да ръководи 
постъпките си. 

Понастоящем има два закона, които действат едновременно – Законът за 
закрила на детето, който урежда обществените отношения, свързани с опаз-
ване на нормалното физическо, умствено, нравствено и социално развитие на 
детето и действащият от 1961 г. Закон за борба срещу противообществените 
прояви на малолетните и непълнолетните, който урежда в детайли дейност-
та по предотвратяване и противодействие на противообществените прояви 
на малолетните и непълнолетните и осигуряване на нормалното развитие и 
възпитание на извършителите. За да отговори на променената ситуация след 
1989 г. ЗБППМН претърпява две съществени реформи – през 1996 г., когато 
Трудово-възпитателните училища са преименувани на Възпитателни учили-
ща–интернати (ВУИ) и е въведен съдебен преглед на решенията за настаня-
ване във Възпитателни училища-интернати и през 2004 г. когато се приема 
съдебното настаняване във ВУИ и Социално–педагогически интернати (СПИ).

Институциите за настаняване на деца извършители на противообществе-
ни прояви са описани в Правилника за прилагане на Закона за народната про-
света (приет през 1999 г.) – Чл. 73:

Ал. 2 Изм. - ДВ, бр. 53 от 2001 г.) Възпитателните училища-интернати са за 
обучение на ученици от I до XII клас, извършили противообществени проя-
ви. В тези училища може да се осъществява професионално обучение и / или 
професионално образование.

Ал. 3 Социално-педагогическите интернати са за обучение на ученици от 
I до VIII клас, които нямат подходящи условия за живот в семейството си, ли-
шени са от родителски грижи и надзор, извършили са или съществуват пред-
поставки да извършат противообществени прояви. В тези училища може да 
се организира професионално обучение.
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В този правилник няма разграничаване на проявите, поради които се осъ-
ществява настаняване на деца в двата вида училища.

В ЗБППМН е описан контингента деца, подлежащи на настаняване:

Чл. 28. (Зал. - ДВ, бр. 11 от 1961 г., предишен текст на чл. 9 - Изв., бр. 11 от 1961 
г., изм. - ДВ, бр. 110 от 1996 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 66 от 2004 г.) В социално-педа-
гогическите интернати се настаняват малолетни над 8-годишна възраст и не-
пълнолетни, които са извършили или съществуват предпоставки за извърш-
ване на противообществени прояви.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 66 от 2004 г.) Във възпитателните училища-интернати се 
настаняват малолетни над 8-годишна възраст и непълнолетни, извършили 
противообществените прояви, към които възпитателните мерки по чл. 13, ал. 
1, т. 1 - 10 и 12 не са се оказали достатъчни и за нормалното им възпитание 
няма подходяща социална среда. Във възпитателните училища-интернати се 
настаняват и непълнолетни, спрямо които съдът или прокурорът са наложи-
ли такава мярка по реда на чл. 61 и 64 от Наказателния кодекс.

Организацията и устройството на ВУИ и СПИ е уредено чрез Правилника 
за устройството и дейността на възпитателните училища–интернати.

Въпреки, че в нормативната уредба липсва конкретна дефиниция на по-
нятието противообществена проява, в съдържателен план тя може да бъде 
извлечена от практиката на местните комисии за борба с противообществе-
ни прояви, отразена в статистиката на НСИ. Според нея противообществени 
прояви са бягство от дома, скитничество, употреба на алкохол, употреба на 
наркотични вещества, проституиране, хомосексуализъм, бягство от училище 
и просия 

Детайлно описание на функционирането на системата

Ако дете проявява насилие, т.е. има девиантно или делинквентно поведе-
ние, то става обект на вниманието на системата за закрила на детето или на 
системата за борба с противообществените прояви, когато се получи сигнал 
за неговото отрицателно държание. Такъв сигнал може да се подаде от роди-
телите/близките на детето, държавни органи и институции или от всяко физи-
ческо или юридическо лице. 

Двете системи са определили своите прерогативи - едната изхожда от пра-
вата на детето, а другата от опазването на обществения ред. Съответно ЗЗД и 
свързаните с него подзаконови актове и разпоредби регламентира функцио-
нирането на първата, а ЗБППМН и свързаните - втората.

Те би трябвало да работят във взаимодействие, с добра комуникации, об-
мен на информация относно деца и семейства, които се нуждаят от закрила 
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и социална подкрепа, както и координация на действията, но към момента 
двете системи работят по-скоро паралелно.

Детето попада в системата за закрила на детето, когато постъпи сиг-
нал в дирекция „Социално подпомагане“. Към дирекциите „Социално под-
помагане” има отдел „Закрила на детето”, който отговаря за децата. 

Социален работник от дирекция „Социално подпомагане“ извършва про-
учване и оценка на сигнала, като събира необходимата информация от се-
мейството, детето, училището, детската ясла и градина, специализираната ин-
ституция, роднини, близки, съседи, друга дирекция „Социално подпомагане“, 
личен лекар и от други източници при необходимост.

Въз основа на направената оценка социалният работник изготвя план за 
действие, който включва дългосрочна цел и краткосрочни цели, дейности за 
тяхното постигане и мерки за закрила.

Мерките за закрила по Закона за закрила на детето (ЗЗД) се осъществяват 
от доставчици на социални услуги за деца или от дирекция „Социално подпо-
магане“.

Първо се прилагат мерки за закрила в семейна среда, а настаняването на 
детето извън семейството се налага като мярка за закрила след изчерпване 
на всички възможности за закрила в семейството освен в случаите, когато се 
налага спешното му извеждане.

Дирекция „Социално подпомагане“ предоставя на детето и родителите 
информация за социалните услуги за деца и семейства на територията на об-
ластта съобразно потребностите на детето и изготвения план за действие и 
списък на доставчиците на съответната социална услуга и насърчава родите-
лите и децата да вземат активно участие в избора на социалните услуги. Щом 
се избере услугата, дирекция „Социално подпомагане“ дава направление за 
социалната услуга и семейството я ползва безплатно.

Настаняването на детето в специализирана институция се предприема 
като крайна мярка за закрила след изчерпване на възможностите за отглеж-
дане от роднини или близки, осиновяване и при липса на подходящо прием-
но семейство, освен в случаите на спешно настаняване. Спешното настаня-
ване извън семейството се предприема в случаите, когато има опасност за 
здравето и живота на детето. То се извършва незабавно след получаването на 
сигнал със заповед на директора на дирекция „Социално подпомагане“.

В случай на настаняване в институция (по спешност или след изчерпване 
на всички други възможности), дирекция „Социално подпомагане“ прави ис-
кане пред съда за налагане на тези мерки.
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Когато ОЗД попаднат на дете, извършило противообществена проява, ДСП/
ОЗД информират Местните комисии за борба с противообществените прояви 
на малолетни и непълнолетни за предприемане на необходимите действия.

Детето попада в системата за борба с противообществените проя-
ви на малолетни и непълнолетни, когато стане обект на вниманието на 
Детска педагогическа стая (ДПС) към МВР или на Местната Комисия за 
борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни 
(МКБППМН) към съответната община или район.

Законът за борба с противообществените прояви на малолетните и непъл-
нолетните (ЗБППМН) предвижда за Местните комисия една доста по-проак-
тивна и всеобхватна роля, отколкото ЗЗД за отделите за Закрила на детето. 

Те организират и координират социално-превантивната дейност на те-
риторията на общината, издирват и установяват (съвместно с инспекторите 
при детските педагогически стаи и дирекциите „Социално подпомагане“) ма-
лолетните и непълнолетните, които се нуждаят от помощ, и вземат мерки за 
тяхната социална защита и развитие. 

Освен това Местните комисии са призвани да следят поведението и раз-
витието на децата, настанени в СПИ и ВУИ (чрез участието им в Заседанията 
на тези институции, чрез предложението за прекратяване на възпитателната 
мярка, което те отправят към съда, както и чрез контрола, който осъщест-
вяват на тези институции), да съдействат на децата излезли от възпитателни 
институции за уреждане на техните (битови) проблеми и да „следят отблизо 
поведението и развитието на малолетните и непълнолетните, излезли от въз-
питателните училища-интернати и поправителните домове, както и на осъде-
ните условно или на предсрочно освободените от поправителните домове, и 
вземат мерки за тяхното по-нататъшно правилно развитие” (ЗЗБППМН, чл.10, 
ал.6)

Също така, Местните комисии разглеждат възпитателни дела за противо-
обществени прояви, извършени от малолетни или непълнолетни, и престъ-
пления, извършени от непълнолетни, освободени от наказателна отговор-
ност по чл. 61 от Наказателния кодекс.

Местните комисии помагат и на подпомагат родителите, които срещат за-
труднения при възпитанието на децата си.

Отделно, те изучават състоянието и причините за противообществените 
прояви на малолетните и непълнолетните в общината и правят предложения 
пред съответните държавни органи и обществени организации.

Сигнали за дете с прояви на насилие или делинкветно поведение Местната 
комисия получава от органите на съда и прокуратурата, органите на полици-
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ята, длъжностни лица и граждани.

Секретарят на Местната комисия въвежда сигнала и възлага на двама об-
ществени възпитатели, които не са членове на местната комисия в 7-дневен 
срок да извършат проверка за наличието на достатъчни данни за извършено 
деяние. Резултатите от проверката се представят в писмена форма на секре-
таря на местната комисия. Ако не се установи наличието на достатъчно данни 
за извършено деяние, както и при малозначителност на извършеното деяние, 
възпитателно дело не се образува. Ако има достатъчно данни за извърше-
но деяние, секретарят на местната комисия докладва на нейния председа-
тел, който определя състава на местната комисия по този случай, и възлага 
на член на местната комисия, който не е член на състава, в 14-дневен срок 
да изготви писмен доклад за личностните особености на извършителя, не-
говата възраст, здравословното му състояние, физическото и психическото 
му развитие, семейната му среда, отношенията в семейството и степента на 
полагане на грижи от страна на родителите или лицата, които ги заместват, 
образованието и възпитанието. 

Съставът образува възпитателно дело и насрочва дата за разглеждането 
му, като незабавно уведомява писмено малолетния или непълнолетния, не-
говите родители или лицата, които ги заместват, и съответната дирекция „Со-
циално подпомагане“.

Възпитателното дело се разглежда при закрити врата със задължителното 
присъствие на детето и неговите родители и с възможно присъстие на адво-
кат или доверено лице, представител на дирекция „Социално подпомагане” 
и други специалисти, поканени по преценка на Местната комисия (психолог, 
учител и т.н.), на пострадалия от извършеното деяние.

Възпитателните мерки, които могат да се наложат на детето са предупреж-
дение; задължаване да се извини на пострадалия; задължаване да участва в 
консултации, обучения и програми за преодоляване на отклоненията в пове-
дението; поставяне под възпитателен надзор на родителите или на лицата, 
които ги заместват, със задължение за полагане на засилени грижи; поставяне 
под възпитателен надзор на обществен възпитател; забрана на непълнолет-
ния да посещава определени места и заведения; забрана на непълнолетния 
да се среща и да установява контакти с определени лица; забрана на непъл-
нолетния да напуска настоящия си адрес; задължаване на непълнолетния да 
отстрани със свой труд причинената вреда, ако това е в неговите възможнос-
ти; задължаване на непълнолетния да извърши определена работа в полза на 
обществото; настаняване в социално-педагогически интернат; предупрежда-
ване за настаняване във възпитателно училище-интернат с изпитателен срок 
до 6 месеца; настаняване във възпитателно училище-интернат.

ТЕМА НА БРОЯ
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Когато възпитателната мярка представлява настаняване на детето в спе-
циализирана институция, Местната комисия прави предложение за такава 
мярка, а решението се взима от районния съд. Ако след разглеждането на 
възпитателното дело, Местната комисия прецени, че извършеното деяние е 
престъпление, тя предава материалите на прокурора, когато смята, че извър-
шеното деяние е престъпление, освен в случаите, когато непълнолетният е 
освободен от наказателна отговорност по чл. 61 от Наказателния кодекс.

ТЕМА НА БРОЯ
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АНАЛИЗ НА СИСТЕМАТА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ И БОРБА С НАСИ-
ЛИЕТО СРЕД МАЛОЛЕТНИ ИЗВЪРШИТЕЛИ. ПРАКТИКИ ОТ 
КАТАЛУНИЯ

Даниел Фиеро Ариас
Клаузите и принципите, залегнали в Конвенцията за правата на детето 

(УНИЦЕФ, 1989/2006) предоставят на всички държави основните насоки на ра-
бота с деца и юноши. Чл. 40 изчерпателно посочва целите на интервенциите 
спрямо младите правонарушители в три основни принципа:

•  да насърчава у подрастващите усещане за достойнство и ценности;

• да стимулира тяхната социална интеграция, при което се предполага 
конструктивната роля в обществото;

• да засилва уважението им към правата на човека и основните свободи 
на другите.

Въпреки че стимулирането или усилията за зачитане на правата на други-
те се считат за фундаментални и са определящи в този набор от стандарти, 
задължения и практики, наличието на млади правонарушители в определена 
степен отразява недостатъците и пропуските, които отделните нации срещат 
при прилагането им (gencat, 2010).

Правна рамка

В Испания регионалните правителства имат задължения по отношение 
на институциите за закрила и настойничество на детето, на фона на общата 
конституционна рамка за цялата държава и при зачитане на гражданските и 
наказателни закони. В тази връзка цялото управление, действия и конкрет-
ни разпоредби зависят от правителството на Каталуния (а някои дори и от 
други местни власти), така че всички обяснения в този материал се позовават 
на данните и третирането на младежкото насилие в Каталуния, освен когато 
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е посочено друго. От друга страна, правната система по тези въпроси в Ка-
талуния се явява като основа за система на Испания като цяло и в частност за 
отделните региони.

Три основни закони регулират и управляват тази тема:

1. Закон за наказателната отговорност на непълнолетните (2000),на 
общодържавно ниво, който се ръководи от образователно-наказателния ха-
рактер на процедурата и на мерките, приложимо към непълнолетни, пред-
вид дисциплинарното и процедурно въздействие съгласно различните въз-
растови групи, с гъвкавост при приемането и прилагането на препоръчаните 
мерки съобразно конкретното дело и регионално приемане на решения. 

Прилагането на възпитателните мерки се определя от специализирани 
професионални екипи, за да се избегне всякакъв вид обратен ефект върху 
благосъстоянието на детето и да се постигне поемане на отговорност, при оп-
тимална защита на интереса на детето (УНИЦЕФ, 1989/2006). В действителност 
Законът е иновативен и взема предвид „подкрепящата отговорност“ на роди-
телите, преподавателите или възпитателите и на цялото общество, когато се 
обмисля обезщетение и помощ за жертвата. Той също показва гъвкавост при 
минимално използване на принципа на интервенция (gencat, 2000 г.), като се 
отдава значение на възможностите за отказ от наказателно производство и 
дори да не стартира такова за постигане очакваното възстановяване на по-
страдалия или помирение между жертвата и нарушителя и условно спиране 
или смяна на мерките.

Младежите под 14 г. не носят наказателна отговорност и законът се при-
лага по различен начин за юноши на възраст между 14-16 г. и при по-големи 
от тях, като се има предвид, че насилието, заплахите или опасните за хората 
престъпления бележат ескалация при извършители над 16 годишна възраст. 
При престъпления, извършени от младежи на възраст между 18 и 21 г., съди-
ите могат да вземат решение относно прилагането на закона, като се отчитат 
личните обстоятелства, зрялостта на извършителя, естеството и сериознос-
тта на фактите .

Конкретен отговор е даден в случаите, при които непълнолетни показват 
отчуждение, психични разстройства или други специални характеристики, 
които придават специфика на тяхната отговорност. Законът гласи, че безраз-
съдни действия или пропуски не могат да бъдат санкционирани с мерки на 
затворен режим. Той също така описва конкретната насоченост и предназна-
чението на изброените мерки, изисквани от поведенческите науки.

В заключение, специален интерес е посветен на възможно помирително 
споразумение, което може да бъде постигнато между жертвата и извърши-
теля по отношение на покаяние, извинение и обезщетение, като последното 
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да се осъществи чрез работа в полза на обществото или на жертвата. Огра-
ничаването на свободата се предвижда при най-тежките случаи, с цел да се 
предоставят адекватни възпитателни условия (описани по-долу), за да се пре-
насочи антисоциалното поведение и да се постигне рестрикционен режим. 
Обща мярка е настаняването в център за дневни грижи, където има необхо-
димата среда, в която се прилага социално–възпитателна и образователна 
програма за нарушителите.

2. Закон за младежкото правосъдие (2001), прилаган в Каталуния, 
като част от необходимостта от разделяне на защитните и изправител-
ни функции, който третира лишаването от свобода на юноши като крайна 
възможност и регламентира създаването на експертни екипи да се грижат 
за тази група от населението и по този начин да извършват посочените 
като приоритет мерки. Резултат от политиката на прилагането на този 
закон е фактът, че само 10% от съдебните решения за младежките престъ-
пления постановяват настаняване във възпитателен център. Това се дължи 
на обстоятелството, че повечето от мерките, наложени върху подраства-
щите, са в рамките на тяхната социална и семейна среда. Основните ал-
тернативни ресурси и програми, направили това възможно, са пробацията 
(„свобода под наблюдение“), медиацията и по-горе описаните услуги в полза 
на обществото и за обезщетение на жертвата.

Този закон регламентира редица принципи за действие, които произтичат 
пряко от най-актуалните международни норми за младежко правосъдие, де-
кларации и препоръки. Той насърчава и регулира ресурсите за постигане на 
социална интеграция и реинтеграция на групата от населението, на която са 
били наложени съответните мерки, предимно от възпитателна перспекти-
ва и при строго зачитане на техните права.

Разбира се, програмите за „образователна интервенция“ са представени 
в наказателен контекст, респективно в контекст на контрол. В тази връзка от-
говорът на наказателно нарушение трябва да помогне на младите хора да се 
чувстват отговорни за собствените си действия, да разберат въздействието 
върху другите хора и да се стимулира промяна на тяхното поведение. По този 
начин признаването на техния капацитет да предположат последствията от 
собствените си действия е в основата на възпитателната интервенция спрямо 
тях. Характерна в това отношение е индивидуализирането на интервенции-
те, в зависимост от обстоятелствата по делото, специализирано обучение на 
експерти и екипи за всяка фаза, както и насърчаване на участието и сътруд-
ничеството на други публични и частни институции в процеса на интервен-
цията.

Прилагането на отворените мерки за подкрепа на средата има за цел да 
повлияе на процеса на социализация на младежите в тясно сътрудничество 
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с институции, организации и професионалисти от общността на индивида, 
която също може да има положителен ефект чрез стимулиране на сътрудни-
чество и участие на семейството и при използване, за предпочитане, на общ-
ностните ресурси и услуги. И накрая, този закон урежда:

• действията при предупредително или окончателно настаняване в ин-
тернатите на специализираните центрове в съответствие с резолюциите на 
съдебния орган;

• подпомагане на отделните процеси на реинтеграция на подрастващите, 
регламентиране на действията, които професионалистите трябва да следват 
преди финализиране на мерките, за да се улесни младежката интеграция към 
тяхната собствена социална и семейна среда;.

• контролните функции на публичната администрация за гарантиране дей-
ността на центровете и специалистите в съответствие с принципите на този 
закон при спазване на всички права и гаранции на подрастващите, при което 
управлението на данни да бъде поверително.

3. Законът на Каталуния за правата и възможностите на детството 
(2010) иновативно популяризира и актуализира правото на децата за участие 
и развитие на тяхната личност в семейния и социален контекст. Не само в слу-
чаите на незащитени или най–уязвими групи от населението, но и за всички 
деца, като изхожда от превантивна гледна точка и чрез систематизирани и 
превантивни действия, които дават възможности за тяхното здраве и благо-
състояние. Този закон също така дава предимство на най-добрия интерес на 
децата (УНИЦЕФ 1989/2006) в съдебни производства, като това се превръща в 
ключов момент при всички действия, свързани с грижите за тях.

Би могло да се обобщи,че целта на този закон е да предложи структурна 
рамка за подобряване на програмите за насърчаване, превенция, грижи, за-
крила и изяви на всички деца и младежи в Каталуния, като по този начин да 
осигури и рамка за координация и сътрудничество за справяне и предотвра-
тяване на социални рискови ситуации, както беше вече споменато.

Относно насилието законът счита, че неговата превенция, третиране и 
овладяване са представени чрез следните аспекти:

• борба срещу малтретиране на деца, като на този въпрос е посветена 
цяла отделна глава от закона;

•  друг аспект е регулирането и определянето на действия при рискови 
ситуации и безпомощност, произтичащи частично или напълно от контекста 
на насилие, като се отдава приоритет на престоя на детето в семейна среда 
без насилие;
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•  подбуждане на насилието чрез използването на пълни с насилие порно-
графски или унизителни изображения или съдържания в реклами, публика-
ции, представления, аудиовизуални материали или всякакви други средства. 
Това се отнася също и до подстрекаване към насилие чрез агресивни игри 
или насилието при игралните автомати ;

• идентификация и граждански действия срещу насилствено поведение 
сред подрастващите;

• премахване на насилствени поведения, ситуации, нагласи и насилието на 
мъжете в рамките на образователната система, обществото и учебния план;

• самопричинено насилие и насилствени практики (напр. при спорове и 
изолационни мерки) във възпитателни центрове и интернати.

Система за правно и възпитателно решаване на проблема 

Схемата на системата за младежко правосъдие е както следва: 

Главна дирекция за наказателни изпълнения на общността и младежкото 
правосъдие, структура към Министерството на правосъдието на правител-
ството на Каталуния. От една страна чрез Генералния секретариат тя управля-
ва наказателно-процесуалните действия, алтернативните наказателни мерки, 
както и сектора за отдаване внимание към жертвите и тяхната компенсация. 
От друга страна Главната Дирекция администрира:

1. Услугите, свързани с медиация и технически консултации, които включ-
ват програма за техническа оценка, програма за медиация, както и програма 
за извънсъдебни споразумения.

2. Сектор на отворена среда със своя собствена програма от мерки, ясно 
формулирани задачи (всички споменати по-горе) за контролирана пробация, 
изпълнение на работа за благото на обществото, наказания и управлението 
на възпитателни и изправителни програми.

3. Последното споменато управление е също и една от областите на рабо-
та на възпитателните и педагогически интернати и центрове, освен попечи-
телството (настойничеството) в рамките на тези центрове.

Интензивният възпитателен интернат - център предлага услуги за грижи и 
настаняване с ограничен престой, който предоставя мерки за защита, грижа, 
благосъстояние и образование на настанените в него, като там се работи под 
надзора на Главна дирекция за грижи за деца и юноши. Тя също така насър-
чава, създава и прилага социални, работни и семейно-интеграционни мерки. 
Всичко това е съгласувано с основната мрежа от социални услуги, други спе-
циалисти и сдружения, работещи в специализираните социални услуги.
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Интензивните възпитателни интернати имат специфични правила за 
действие (като например ограничени или затворени изходи за срок от един 
месец), специална комисия за приемна грижа в този вид центрове и/или за 
терапевтични цели; вътрешни ресурси за периода преди трудова заетост,ка-
то семинари, работа в овощни градини и ферми и собствени училищни прос-
транства с адаптирана учебната програма, признати от правителството. Тези 
центрове включват в своята архитектура защитни елементи, зали и други 
мерки за физическо ограничаване и изолиране. Както вече бе казано, те са 
предназначени да бъдат временна услуга, която сключва споразумения с 
други отдели на местната администрация за правилното й функциониране. В 
момента в Каталуния  работят един такъв интернат с обществено управление 
(управляван от Отдела за социални семейни грижи) и три частни, управлява-
ни от Фондация Резилис.

Има различни видове институции/интернати:

• институции със затворен режим (контролиран в ограничителна и про-
гресивно автономна среда), при който целта е младите хора да придобиват 
достатъчно ресурси по отношение на социалната им компетентност, за да 
имат отговорно поведение в общността.

• институции от полуотворен тип – юношите живеят в центъра, следвайки 
неговата програма и вътрешен режим, докато основните цели на възпитател-
ния проект се реализират с хората извън центъра и в обществените институ-
ции.

• институции с отворен режим - младите хора осъзнават всички дейности 
на възпитателния проект при нормални услуги от страна на обкръжаващата 
среда, докато живеят в центъра.

• терапевтичните интернати са предвидени за случаите, в които поради 
пристрастеност към дрогата или съществени психични разстройства е необ-
ходим структуриран контекст с терапевтична програма за юноши без подхо-
дящи условия, за да бъдат подложени на амбулаторно лечение.

• „уикенд престой“ е мярка, подходяща за млади хора, които са извършили 
актове на вандализъм или дребни нападения.

Когато съдия определи като помощна мярка Дневен център (без интер-
нат), възпитателните дейности подпомагат социалната компетентност на под-
растващите (основните точки на социално–възпитателния план, създаден за 
всеки), като предлагат структурирана среда, която компенсира недостатъци-
те на семейната среда. Младежите могат да използват едновременно общ-
ностните културни и развлекателни ресурси. През 2011 г. мерки за настанява-
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не в интернат (отворен , полуотворен и затворен тип ) са приложени към 451 
непълнолетни, на 36 са предложени терапевтични грижи в интернат; 50 - в 
центрове през уикендите и 276 настанени в предварителен интернат.

Основна цел на Програмата за борба с престъпни актове и насилие (Пра-
восъдно министерство, 2012 г.) е да бъде избегнат рецидивизъм (нови жерт-
ви) и нещо повече - да се предотврати младите правонарушители да станат 
престъпници в зряла възраст. Програмата се прилага както глобално, така и 
по специализиран начин в продължение на най-малко 6 месеца, не само сред 
младежите, но също така и сред техните семейства, за да им бъдат предоста-
вяни нови форми на функциониране и връзки.

Програмата акцентира върху осъзнаването на фактите от страна на подра-
стващите, така че те да могат да поемат отговорност за собствените си прояви 
на агресия, да определят своя собствен агресивен модел и да повишат соци-
алните си взаимодействия, мотивацията си към интервенция и превъзпита-
ние, да засилят потенциала си за промяна с цел придобиване на нови цен-
ности и поведение, както и подобряване на познавателните, емоционални и 
социални умения по отношение на криминалните факти, както и усвояване на 
стратегии за предотвратяване на повторни появи на насилие. Със семейство-
то Програмата работи по осъзнаването на проблема, определяне на риско-
вите фактори, както и приемането на специализирано консултиране за реша-
ване на проблема при оказване на психологическо-възпитателна подкрепа и 
емоционално разбиране.

Разработена е и пълна методика и протоколи за оценка на риска от реци-
дивизъм (респективно към Отдел на Правосъдието, 2012 г.).

Други съществени данни за младежкото правосъдие

Основните данни за младежите правонарушители в Каталуния показват, че 
като цяло се наблюдава тенденция към намаляване или поне стабилизиране 
на броя на случаите в последните години. През 2011 г. системата на правораз-
даване предоставя услугите си на почти 6900 души (най-нисък брой от 2004 г. 
насам). Около 82% от тях са мъже - 62% от Испания и 38% чужденци, като об-
щият брой приблизително еднакво може да се раздели във възрастови групи 
от 14-17 г. и 18-21 г.

През 2011 г. е имало съдебно производство, наложено за 63,7% от общия 
брой на хората, подложени на интервенция (от тях 30,9% са имали предишни 
неприключили дела). По отношение на вида на намеса (тип на програмата) 
при 42,9% е ставало въпрос за консултации; с 30,8% е работено по Програ-
мата за отворена околна среда; при 18,7% се е стигало до медиация, а 7,6% са 
били настанени в интернат / възпитателен център.
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Основните мерки, приложени в категорията „отворена среда“, са проба-
ция (предупредителна или не), работа в полза на обществото, социални и об-
разователни задачи, прекарване на уикенда в домове и амбулаторни лечебни 
програми (в съответствие с областите, описани и обяснени в правната рамка )

Настаняването в интернати и центрове е било предимно в социални до-
мове или с предупредителен характер, но също така и от терапевтичен тип за 
събота и неделя.

По отношение на процесите на медиация, докладът показва, че повече от 
82% от случаите са били положителни или успешни.

Накрая могат да бъдат посочени и други показателни проценти, както 
следва: 49,1% от производствата са свързани с престъпления / нарушения по 
отношение на материални вещи; 25,3% са били свързани с различни нараня-
вания; 8,3% са били посегателства срещу свободата; 5,4% срещу обществения 
ред и 5,3% срещу колективната сигурност. Голяма част от случаите (40,1 %) са 
били извършени от юноши чужденци и средната възраст на нарушителите с 
образувано производство е само 16 г. От 1000 младежи на възраст 14-17 г. тех-
ният брой е 16,31, осъдените младежи са 1926 (7,16 на 1000), като се наблюдава 
тенденция на спад в тези съотношения през последните години.

Възприемане на насилието от страна на юношите и социален кон-
текст 

Независимо от анализираните данни в паралел бяха осъществени важни 
проекти и научни изследвания за проучване на този феномен, по-конкретно 
посветени на възприемането на насилието и поведението на насилие сред 
подрастващите и юношите през целия период.

1. По данни от изследването Юношеството и социалните медии (част от 
проекта „Не на насилието в социалните медии на Европейската комисия) 
повече от половина от подрастващите в изследваните средиземноморските 
страни (Испания и Италия), на възраст между 12 и 16 г., по някакъв начин оп-
равдават използването на насилие за постигане на лични цели, а повече от 
26% се интересуват от обучение как да използват огнестрелно оръжие (EFE 
Мадрид, 2013 г.). Проучването също показва, че 23,6% биха учили децата си 
да прибягват до насилствени средства „ако е необходимо“, 8% възприемат 
насилието като „необходимо, полезно и приятно“, а 12% биха подписали пе-
тиция за легализиране на оръжия. В допълнение, 27% признават, че обиждат 
връстниците си, а 19% са заплашвали понякога приятели или други хора. Все 
пак, 56% биха подписали манифест срещу насилието и повече от 30% биха 
подкрепили ограничаване на насилието в медиите.

Проучването стига до заключението, че младежите като цяло изглежда 
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отхвърлят насилието, независимо че се оправдава използването на насилие 
като „субективно право“ за защитаване на собствените интереси. Що се отна-
ся до влиянието на медиите, гледането на филми и използването на дигитални 
продукти, свързани с насилието, означава приемане на насилието и по-ниска 
готовност и капацитет за социални дейности сред тези, които използват уеб 
мрежи, макар и да не може да се каже, че медиите са „причина“ за насилието, 
или че има непосредствена връзка между потребителите на видеоигри с на-
силие или участие в социални мрежи и това да си преследвач в мрежата.

2. Друго значимо изследване за социалните представителства и провеж-
дане на дискусия относно насилието при юноши от Мадрид (на възраст 12-16 
г.) имаше за цел да генерира превантивни стратегии срещу това поведение, 
които да създават социални пространства за участие на формално, интерак-
тивно и социално-културно ниво (Martínez, 2000).

На първо място в него се изтъква влиянието на пола върху различните 
начини на битово насилие и по-конкретно мъжете са склонни да показват 
по-агресивно поведение и по този начин присъстват повече в техните групи 
от връстници, докато жените установяват предимно мрежови връзки и по-
казват по-диалогично отношение в ситуации, които биха могли да породят 
насилие или агресивни нагласи и поведение .

Важен резултат от споменатия проект е фактът, че младежи от Центрове-
те за защита възприемат в определени случаи добрата семейна среда като 
превантивен фактор срещу насилието, но тя често и допринася за неговото 
проявяване, както и води до употреба на наркотици и имитация на агресив-
но поведение. Юношите също така сякаш възприемат себе си като особено 
уязвима група, изложена на такива ситуации, като имат нормално отношение 
към тези аспекти на живота си - да бъдат „бандити“ и да участват в бунтове 
и да правят лудории, независимо от добрата семейна система. По-вероятно 
това става когато не принадлежат към социални организации или организи-
рани допълнителни училищни групи или дейности. В интерес на истината, 
по-големи парадокси показват своето обяснение, тъй като те споделят, че се 
страхуват, въпреки че се държат агресивно в средата, в която израстват, като 
провокират ситуации на насилие, но се чувстват в същото време заплашени и 
открито отхвърлят крайните форми на насилие, но нормализират тези ситу-
ации в среди, за които се предполага, че са защитни и превантивн. Момичета 
от Защитените центрове са също така по-обсебени от идеята за отмъщение, 
заедно с идеята, че принадлежат на маргинална група, тъй като са в интернат, 
с ограничено или никакво пространство и възможности да бъдат чути от 
възрастните и приети от тях - всъщност, цялата група се чувства като прене-
брегната и възприемана за странна.

Друго интересно мнение е, че за тях проявяващ насилие е човек, който има 
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проблеми у дома, иска да привлече вниманието, да покаже изява, на когото 
му е скучно и не може да намери по-креативни начини да канализира своята 
енергия; някой, който „няма връзка с мозъка си“. Те обясняват насилието в 
младите хора като подражателно учене от възрастните, особено с имитиране 
на референтни модели и герои, както и като нещо определено за забележи-
телно от физическа гледна точка .

Проучването стига до заключението,че вида на актове на насилие, проя-
вени в училище, е по–скоро с експресивен характер, отколкото инструмента-
лен; не е с насока да се търси признаване или отговор, като например в слу-
чаите на насилие срещу обществени и училищни мебели, който е безсмислен. 
Това потвърждава становището от много други изследвания за важността да 
се вземе предвид мнението на юношите и на тяхното социално участие, като 
цялостно се развиват гражданските им права при тези, живеещи в социални 
центрове, които имат по- тясно и интегрирано отношение с останалата част 
от обществото. Насилието също така изглежда функционира като механизъм 
на диалог между връстници, дори чрез него се изгражда идентичност и при-
знаване между членовете на групата, вероятно като последица от отчужде-
нието, от което страдат младите хора, упражнявано от общество на възраст-
ните, което също проявява насилие и в което те навлизат неумолимо. Авторът 
отбелязва необходимостта от открито решаване на проблема сред подра-
стващите от различни среди и в цялото общество.

Заключителни критични обобщения 

Обобщаващият анализ, направен от Cabezas (2011, също и Fierro, 2001) за 
работата през годините с малолетни „престъпници“ поставя въпроси относ-
но това, че в Испания вероятно е настъпила истински концептуална промяна, 
от модела на покровителството към модела на отговорността, като се раз-
глеждат някои примери в обичайната практика. Според същността на модела 
на отговорността юношите трябва да поемат отговорността за деянието, 
което извършват (както е обяснено по-горе ); същият този модел оправдава 
съществуването на права по време на съдебния процес, с минимална нака-
зателна интервенция. Въпреки това, в ежедневните практики, съдии, правни 
служители, технически екипи и дори адвокати изглежда прилагат и поддър-
жат определен „микс“ от модели с устойчиви дози покровителствен патер-
нализъм. Авторът поддържа идеята, че тези „прояви“ на латентни нагласи са 
обобщени, отнасящи се до детето, и показва с примери как все още е необхо-
димо да се извърши важна разяснителна и пропагандна дейност младежите 
да бъдат признати като носители на пълни права, а не зависими от възраст-
ните.

Всички тези идеи и анализи може да ни предоставят насоки за добра 
работа по проблемите на насилието сред подрастващите в социалните 
центрове.
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СИСТЕМАТА ЗА РАБОТА С ДЕЦА И НАСИЛИЕ В АВСТРИЯ
Проф. д-р Силке Бригита Галайтнер
Д-р Катарина Герлих
Хайдемари Хинтервалнер

1. Въведение

През последните няколко години статии в австрийските медии създават и 
разпространяват впечатлението за нарастване на насилието сред младежите 
в Австрия. Въпреки че VI-ят доклад на Австрийското федерално министерство 
на промишлеността, семейството и младежта прави много, за да върне това 
впечатление в умерени граници, все пак има сериозни данни за нарушения в 
социалното поведение сред младите хора (напр. мобинг и тормоз), особено в 
училищните среди (Австрийската лига за детско и младежко здраве, 2012 г.). 
Според Международно сравнително проучване австрийските 11-15 годишни 
ученици показват сравнително висок процент на преживяване на прояви на 
тормоз. Те заемат трето място (сред 24 участващи страни) от гледна точка на 
риска да станат жертва или извършители на подобно психологическо и фи-
зическо насилие. Разбираемите усилия на VI-я доклад на Министерството да 
омекотят медийните образи на „насилието сред младежите“ не трябва да ка-
рат хората да губят от полезрението употребата на насилие в ежедневието на 
младите хора .

През последните години е отделено повишено внимание на темата за пре-
венция на насилието и свързаните с това мрежови дейности. Според доклади 
на Министерството това си е струвало както в количествено, така и качест-
вено отношение. Целите на настоящия проект се съсредоточават върху тези 
групи от младежи, които многократно проявяват агресивно, импулсивно и 
деструктивно поведение, често самите те са били обект на такова и поради 
тази причина или поради поведенчески нарушения или множество проблеми 
са настанени в специализирани институции, част от системата за закрила на 
детето.
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2. Социална среда

Положението на децата и младите хора в Австрия става все по-разнород-
но. Различни атрактивни пътища и възможности за развитие се откриват пред 
тези, които разполагат с добри ресурси, които са в състояние да използват 
гъвкаво и бързо променящите се обстоятелства в живота и динамичните жи-
тейски съотношения. Въпреки това, съществуват редица рискове, свързани 
с изискванията и очакванията, предявени към децата и младите хора, като в 
същото време има сблъсък с отмиране на традициите, секуларизация и уве-
личаване на натиска за постижения (Бек, 1986), както и загуба на културна и 
социална интеграция. Това поражда мащабни последици при процесите на 
развитие и идентифициране сред младите хора в неравностойно положение 
(Койп, 2012).

От няколко години резултатите от изследванията, проведени в немско-го-
ворящите страни, показват все по-често влошаване на психичното здраве 
сред децата в неравностойно положение и младите хора (Равенс – Зиберер 
и сътр., 2007). Говори се за „нова заболеваемост“. Около 20% от децата и мла-
дежите показват доказателства за психични разстройства (Илe & Eсeр, 2002 
г.), по-специално отклонения в развитието, емоционалността и социалното 
поведение (Бек ,2012). Този резултат е част от цялостен международен изсле-
дователски проект, който показва колко силно условията на неравенство се 
отразяват на здравето и житейските перспективи на децата и младите хора 
(нарп. BMAS, 2008 г.; Mилк, 2011 г.; Францковиaк и екип, 2011 г.; СЗО, 2001 г.; 
Уинкинсън & Пикет, 2010 г.).

Въпреки това, тази връзка може да бъде и обратно действаща. Според едно 
широкомащабно проучване (АСЕ или „неблагоприятни реживявания в дет-
ството”, Фeлити, 2002), деца и младежи, които са пострадали от стресови или 
травматични житейски събития в ранното си развитие, много по-често стават 
жертви на бедност, безработица, мизерия, рискове, свързани с болест, неси-
гурен или неадекватен подслон, бездомност и социални рискове, отколкото 
тези, които не са. Според XVI-я Доклад за децата и младежта на германския 
парламент (Бундестаг, Бюлетин 17/12200, 2013) днес оказващите подкрепа на 
младите хора са частично публични и частнично частни институции и поради 
това е необходимо да се включат допълнителни социални институции. Този 
доклад дава яснота, че подкрепата на правото на младите хора да имат свое-
то развитие и образование трябва да се насърчава и това да се смята за нова 
структурна задача. В тази връзка 7-та насока на доклада препоръчва разви-
тието на институционална подкрепа да бъде проектирано по такъв начин, че 
да активира образователния потенциал, да намали недостатъците, да ограни-
чи рисковете, да насърчи независимостта и подобри шансовете на децата и 
младите хора за подготовка за работа и ангажираност.
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3. Агресивни анти–социални и самонараняващи се деца и младежи: 
актуална ситуация

Като обобщение от отчетените по-горе резултати се налага изводът, че 
една определена високо-рискова група с множество физически, психо-соци-
ални и биопсихосоциални рискови фактори, се явява като предизвикателство 
за системата за грижи за младежта. Насилието е само един от цял комплекс от 
проблеми, които засягат повече младите мъже, както по отношение на броя 
им, така и по отношение на тенденцията да намери външна изява. Момиче-
тата и младите жени са по-склонни да предизвикат вниманието чрез само-
нараняване, докато процентът на момчетата се увеличава пропорционално с 
жестокостта на насилието (Пoп, 1997).

Докладът World за насилието и здравето (Kруг и др., 2002 г., стр. 5.) опреде-
ля насилието като „умишлено използване на физическа сила или власт, чрез 
заплаха или действителна проява, срещу себе си, над друг човек или срещу 
група или общност, която предизвиква или има висока вероятност да доведе 
до нараняване, смърт, психологическа вреда, злонамереност или лишения“. 
Докладът World за насилието и здравето също така представя типология на 
насилието, която макар и да не може да се приеме за унифицирана, би мо-
гла да бъде полезна при разбирането на контексти, в които се проявява на-
силието, както и взаимодействията между различните видове насилие. Тази 
типология разграничава четири форми, под които се проявява насилието: фи-
зическо, сексуално, психологическа атака и лишения. В последствие общото 
определение на насилието се разделя на три под-типа в зависимост от отно-
шението жертва - извършител: насилие към самия себе си, междуличностно 
насилие и колективно насилие.

Някои от тези модели на поведение могат да бъдат свързани с психични 
разстройства, както е определено от DSM - IV (APA, 2000), напр. диагнозата 
на „поведенческо разстройство“ (виж по-специално Петерман и др., 2007 г.; 
Петерман и Петерман, 2000; Витиело & Щoф, 1997). Разпространението само 
на това заболяване е около 8%. Според АПА (1996), цифрите варират според 
пола (6-16 % за мъжете и 2-9 % за жените). Последните проучвания на агре-
сивно поведение показват превес в размер до 10 % (Eсaу, 2003). При едно про-
учване, в което родители и учители на деца в предучилищна възраст са били 
помолени да оценят децата, Трьостер и Райнике (2007), установяват опози-
ционно -агресивно поведение при 9-12 % от децата в детските градини и 13 % 
при 6 -годишните.

4. Текущо състояние на системата за социални грижи за младежи и 
деца в Австрия
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В Австрия три системи са ангажирани с грижата за деца и младежи с про-
яви на насилие: психиатрични институции, правната система и отдела за за-
крила на детето. Усилията да се отговори на нарастващото търсене досега са 
увенчани само с частичен успех. Стратегиите на Федералното министерство 
на здравеопазването са насочени към по-нататъшното развитие и разширя-
ване на психиатричните стационарни услуги за деца и млади хора, както чрез 
подобряване на грижите, така и чрез предоставяне на повече обучение за ме-
дицински специалисти в тази област (BMG, 2012 г.), тъй като може да се пред-
положи, че в момента само около 50 % от необходимите места за лечение са 
на разположение в амбулаторни условия и дневни стационарни болници. В 
същото време няма достатъчно практикуващи детски и юношески психиатри, 
които могат да консултират пациентите и техните семейства в проблемни си-
туации (пак там). Наличието на психиатрични и психотерапевтични грижи в 
Австрия в този смисъл може да бъде определено като незадоволително.

Поради това все повече и повече деца и млади хора, които се нуждаят от 
дългосрочни стационарни или амбулаторни грижи, не могат да бъдат обез-
печени с адекватно лечение в системата за закрила на децата. VI-ят доклад 
за положението на младите хора (Министерство на промишлеността, семей-
ството и младежта), (2011 г.) посочва, че през 2007 г. около 10 000 малолет-
ни и непълнолетни лица, т.е. почти всеки 168-ми от малолетните в Австрия 
(0.60%), са получавали помощ в институции извън дома им. Тази тенденция 
се увеличава както в качествено, така и в количествено отношение. Подобна 
е ситуацията и в немско-говорящите съседи на Австрия - Германия и Швей-
цария. Според резултатите от изследване, проведено в Германия, концентра-
цията на тежки проблеми в семействата на такива деца и младежи е висока 
(Галайтнер, 2011 г.). Повече от 60% от младите хора от социалните домове имат 
психични разстройства, нуждаещи се от лечение. Около 80% от тях са имали 
травматични преживявания и много от тях страдат от травми в следствие от 
това (Шмид, 2007).

Наказателното законодателство за деца и младежи играе важна роля при 
„обществените“ реакции към млади правонарушители, проявили насилие. В 
Австрия това се урежда с отделен закон - Закона за младежкото правосъдие 
от 1988 г. (ЗМП). Санкциите при младежкото наказателното право имат главно 
възпитателна цел (обезщетение за нанесени вреди или дейност в полза на об-
ществото). В рамките на системата на наказателното право при младите хора 
важна роля играят помощните услуги на Съда за малолетни и непълнолетни. 
Те са регламентирани от Шеста глава на федералния закон от 20 октомври, 
1988, Федерален държавен вестник брой 599, относно администрацията на 
правни казуси, свързани с младежката престъпност (Закон за съда за деца 
и младежи от 1988 г.). Сред основните правни процедури, използвани за сп-
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равяне с насилието сред малолетните престъпници, е възстановителното 
правосъдие (за ежедневни престъпления). Определен медиатор установява 
контакт между обвиняемия и жертвата и се опитва да постигне спогодба или 
помирение помежду им - без съдебен процес и без присъда (Ново Начало). 
По този начин обвиняемите не се криминализират и им се спестява крими-
нално досие.

Първоначално съдът може да реши да не се произнася с присъда и вместо 
това да разпореди на нарушителя да се подложи на така нареченото обуче-
ние за анти-агресия. В Австрия подобно обучение се предлага от различни 
асоциации и консултантски центрове. Повечето от тези курсове се провеждат 
от консултативните центрове за мъже или центрове, които предоставят кон-
султации за мъже с проблеми с насилието. Ако даден подрастващ не успее 
да завърши обучението „успешно“, той рискува възобновяване на съдебното 
производство и съответно да бъде осъден.

През есента на 2012 г. е създаден „координационен център срещу насили-
ето“, установен към Австрийската федерална криминална служба, която ко-
ординира всички дейности и под чието ръководство се концентрират всички 
действия и аспекти на централно ниво. Това е направено с оглед попълване 
на липсата на информация и създаване и подпомагане на конкретни планове 
и проекти. Въз основа на идеята, че чрез общи усилия може да бъде постиг-
нато повече отколкото поотделно, през последните години министерства, 
държави (федерални страни), както и множество организации и институции, 
които вече успешно се справят с проблема с превенцията на насилието, са 
поканени да представят своите подходи и проекти в програма, озаглавена 
„Съюз срещу насилието“ (Alliance against violence). По този начин са предста-
вени 650 схеми и инициативи от всички части на Германия, които са оценени 
от външнен научно-изследователски екип съобразно критерии като инова-
ции и устойчивост (Бюлетин на Федералното министерство, 2012 г.).

5. Планирани иновации

Съвсем наскоро се установи, че все повече и повече деца и млади хора с 
агресивни разстройства се лекуват в специализирани институции за закрила 
на младежта, но към момента все още няма координирана национална про-
цедура и към днешна дата не е имало изследвания, предназначени да откри-
ят начини за справяне с този проблем още по-ефективно. В този смисъл в Ав-
стрия по темата няма на разположение валидни данни. Проблемът по-скоро 
се представя в аспекта, как това се възприема от професионалистите, рабо-
тещи в тази област, които чувстват, че работата им става все по-трудна. На 
практическо ниво има разработени няколко подхода в резултат от това недо-
волство. Tе могат да се разделят в подход на разбиране и подход за намаля-
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ване на ескалацията. Последните включват например програмата ПАРТ. Този 
проект изисква персоналът да бъде опитен в професионалните си умения и в 
прилагането им и организира обучение за изграждане на необходимите уме-
ния за справяне при кризисни ситуации, свързани с агресия и насилие, което 
включва поредица от мерки за намаляване на напрежението.

Подходът на Омер (2012) за „новия авторитет“ е добил популярност сред 
тези подходи за намаляване на напрежението. Като взима под внимание про-
менящите се обществени ценности, този подход учи родители и учители на 
нови нагласи, чувства и методи, като сменя дистанцията на традиционните 
авторитети с тези от настоящето. Вместо пирамидална йерархия, при новия 
авторитет акцентът е върху сътрудничеството между родители и учители. Въ-
преки това, при грижите за благото на децата и по-специално в работата с 
трансгресивни младежи и такива с прояви на насилие това не се разглежда 
като наистина полезно.

Друг подход, който все повече се налага през последните години, е този 
на „Tравматична Педагогика“ - травматично възпитатие при деца и юноши в 
социални и възпитателни интернати (Галайтнер, 2011 г.; Баусум и колектив, 
2011). Както беше вече споменато, младежите, които се нуждаят от социални 
домове като място за живеене, често страдат от явни поведенчески пробле-
ми и/или психиатрични разстройства, включително споменатите по-горе мо-
делите на антисоциално поведение. Това като правило е свързано с техните 
истории и особено със силно травматичните им преживявания (Шмид, 2010; 
Галайтнер, 2011). Възпитателният подход при случаите на травми се основава 
на констатациите от травматичната психология, възпитание и социални дей-
ности и споделя мнението, че младежите, проявили насилие, не действат по 
този начин поради грешки вотглеждането на децата или личностни дефици-
ти, а поведението им е резултат от травматични преживявания и не може да 
бъде поставено под контрол чрез наказания или принудителни мерки.

Напоследък все по-интензивно се прилагат процедури, предназначени за 
подпомагане на персонала на социалните и възпитателните интернати в тях-
ната трудна задача с помощта на допълнително специфично и продължаващо 
обучение, от една страна, и от друга страна помощ чрез създаването на жиз-
неспособни структури в институциите (Галайтнер и Хомфелт, 2012 г.).

За постигането на тази цел Федерацията на терапевтичните общности в 
Австрия предпримат първите пионерски стъпки и обучават учители и друг 
персонал във възпитателни методи при травматични случаи. Преди всичко, 
те се фокусират върху обстоятелството, че първата стъпка към подобрение е 
да се постигне „разбиране“ на въпроса „защо“ се е проявило насилието. Този 
подход ще бъде разгледан и оценен по-подробно в хода на проучването.
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ПРОЕКТ „НОВИ ПЕРСПЕКТИВИ“
Звездица Ковачева
Координатор проект „Нови перспективи”

На 21.11.2013 г. ФИЦЕ-България подписа договор за сътрудничество с 
УНИЦЕФ за изпълнение на проект, свързан с промяна на модела на работа 
в съществуващите социално-педагогически интернати, наречен „Нови перс-
пективи”. Целият екип на ФИЦЕ-България е изправен пред изключително 
отговорната и амбициозна задача: със своя опит и експертност да подкрепи 
от една страна професионалистите, работещи в Социално-педагогически 
интернат /СПИ/ в с. Драгоданово и СПИ в гр. Стралджа, а от друга страна - 
да дапринесе за процеса на реформа в подобряването на грижите за деца 
в конфликт със закона. Проектът е резултат от обединяване на усилията на 
УНИЦЕФ, ФИЦЕ-България и отговорните институции на национално и местно 
ниво в името на постигане на промяна в най-добър интерес на децата, 
настанени в СПИ.

В последните месеци бяха подадени сигнали за насилие от страна на 
служители в СПИ, гр. Стралджа), упражнено над децата, настанени в него. 
Последваха множество проверки на компетентните органи, в резултат на 
което е образувано досъдебно производство. Проверката на ДАЗД приключи 
с констатации за упражнявано системно насилие и изводи, че децата са с 
висок праг на поносимост към насилие и възприемат агресивния механизъм 
на действие и насилието като модел на поведение. Това се потвърждава и от 
случаите на насилие между самите деца интерната. 
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Анализите, направени в рамките на Проект „Индивидуална оценка 
на децата в конфликт със закона и децата в риск, част от системата за 
закрила и местните комисии за борба с противообществените прояви, 
и на децата, настанени в двете СПИ в Област Сливен и Област Ямбол” 
на УНИЦЕФ и констатациите от проверката на ДАЗД извеждат следната 
ситуация:

• По отношение на организация и структура. Липсва системна и 
целенасочена организация на работа в СПИ, основана на методология за 
средата на развитие и ролята на факторите на средата за всяко настанено 
дете.

• По отношение на работата с децата. Неясни подходи за 
индивидуална оценка на всяко дете, анализ на индивидуалния проблем 
и липса на конкретни перспективи за развитие. Невъзможност/неумение 
за използване на индивидуални и групови форми на работа с поведението 
на детето, както и познаване на съответните механизми. Невъзможност/
неумение за преодоляване на агресивен модел на поведение и механизми за 
реакция на такова поведение, в резултат на което действията на персонала 
може да ескалират до физически наказания и жестоки форми на насилие.

• По отношение на персонала. Липса на чувствителност към насилието. 
Липса на екип и екипен подход. Недобра организация и структура на 
персонала, което води до ограничено разбиране за отговорностите и 
правилата на екипно взаимодействие. Липса на основни професионални 
компетенции, различни от тези на учителя и възпитателя в учебно заведение.

• Правила, процедури и документация. Липса на правила и процедури, 
както и на основни пакети документи за различните нива на изпълнение на 
работните задачи в грижата за децата. Нормативно, част от процедурите се 
познават и спазват, но е неясно доколко и как те се интегрират в цялостната 
работа по индивидуален случай. Липса на правила и процедури в случаи на 
насилие над дете, упражнено от член на персонала или друго дете.

• Междуинституционално взаимодействие. И двата СПИ на практика са 
затворени по отношение на ползване на ресурсите в общността за социално-
психологическа подкрепа. Освен контакти с Мстаната комисия за борба с 
противообществените прояви на малолетни и непълнолетни /МКБППМН/, 
липсват практики за договорености и вземане на решения по отношение на 
децата в екип със заинтересовани страни – Отдел за закрила на детето /ОЗД/, 
образователни и здравни институции и други професионални общности. 

В рамките на горепосочения проект е извършена и специализирана оцен-
ка на децата и младежите в двата СПИ по отношение на психичното страда-
ние, както и изследване на чувствителността към психичното страдание на 
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децата от страна на семействата на деца в риск и персонала в СПИ. В резултат 
на това са очертани два основни проблема:

1. Децата и младежите в СПИ имат нужда от социална и образова-
телна подкрепа според индивидуалното развитие и след адекватна 
диагностична оценка на психическото, емоционалното и социално раз-
витие.

2. За решаване на първия основен проблем е нужен екип от профе-
сионалисти, който да е с повишена чувствителност и умения за раз-
познаване нивото на психическо и социално развитие на всяко дете. 
В този смисъл персоналът на двата СПИ се нуждае от повишаване на 
чувствителността към насилието и професионалните компетенции, 
свързани с организация на работа, социална работа по случай, работа 
с поведението на детето, работа със семейството, екипност.

Наличието на тези два проблема мултиплицира трети, който се явява 
ключов от гледна точка на глобалния въпрос за човешките права, а именно: 
липсата на перспектива за всяко конкретно дете. Решаването на първите 
два проблема ще допринесе за ясна професионална визия в краткосрочен 
и дългосрочен план и ще даде перспективи за социално включване и 
ресоциализация. 

Процесът на реформа на системата за детско правосъдие и особено 
подобряването на грижите за деца в конфликт със закона изисква освен 
законодателни мерки, и създаване на адекватни на ситуацията модели за 
работа, така че поетапно и целенасочено да се предложат алтернативи за де-
цата, извършители на противообществени прояви, които да са в най-добър 
техен интерес и да съответстват на националните и международни стандарти. 

Основната цел на проект «Нови перспективи» е създаване на 
устойчив модел за промяна във функционирането на съществуващите 
социално-педагогически интернати, основан на концепцията за най-
добрия интерес на детето.

Проектът ще се изпълнява в преиода ноември 2013 –юли 2014 г. и е на 
стойност 108 000 лева.

Екипът на СПСПД ФИЦЕ-България е в процес на актуална оценка 
и изготвяне на анализ на ситуацията в СПИ, Драгоданово и СПИ, 
Стралджа. Анализът ще бъде основа за изготвяне на план за действие в 
двата интерната, който ще представлява основната рамка за осъществяване 
на промяната в СПИ на различните нива и съвместно с различни подкрепящи 
роли. В реализацията му ще бъдат ангажирани: експертни екипи на СПСПД 
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ФИЦЕ-България; целевите групи - деца и персонал на СПИ Драгоданово и 
Стралджа; семействата на децата; представители на институции на местно 
ниво и по местоживеене на децата. В процеса на проследяване на ефекта и 
резултата от изпълнение на стратегическия подход и конкретните дейности 
по проекта ще бъде направена преценка за включване и на СПИ в с. Варненци. 
Предлаганите модели за работа с децата ще бъдат въведени и там след 
съгласуване с екипа на УНИЦЕФ и институциите-партньори на национално 
ниво. Планът ще включва: 

•    Обща организация и структура на работния процес: материална среда, 
пространства за комуникация, екипи, менторство, въвеждане на обучение в 
практиката; 

•    Персонал: обучения, супервизии и консултации;

•      Индивидуална работа с децата: актуални оценки на нивото на развитие и 
потребностите на децата; индивидуални планове за социално-педагогическа 
работа за период не по-дълъг от три месеца; реализация на плановете; екипни 
срещи по случай; подкрепа от специалисти;

•    Групови форми на работа;

• Организация на свободното време и реализиране на програми за 
свободното време;

•    Външна комуникация и договаряне;

•    Работа със семействата.

С цел по-добра координация и оперативност в изпълнение на Плана за 
действие на местно ниво, както и гарантиране на устойчивост, ще се създадат 
и обучат два местни екипа, наречени „Екип на промяната“ за всяко СПИ. 

След обучения на персонала по съответните теми и въвеждане на 
менторската система, с подкрепата на консултантите от ФИЦЕ-България, 
персоналът ще започне изготвяне на актуални оценки на всяко дете по 
адаптиран модел от практиката на институции за деца в конфликт със закона. 

За всяко дете бъде обособен мултидисциплинарен екип по случай, състоящ 
се от ментор, учител, социален работник ОЗД, представител на МКБППМН 
и при необходимост друг специалист (съобразно нуждата от консултации 
според индивидуалния проблем). 

Ще се използват реалните възможности и ресурси на децата в СПИ и 
чрез организация на ежедневието ще се постига стимулиране към прояви 
на по-висока степен на самостоятелност, подкрепа на активността им и 
насърчаване при вземането на собствени решения, правенето на избори и 
учене от собствения опит.  
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Организацията на ежедневието и свободното време е инструмент, чрез 
който ще се създадат условия, в които децата да редуват различни типове 
дейности (битови задължения, учене, труд, развлечение, свободно време, 
общуване и контакти), които се случват в различни пространства, по различно 
време и при взаимодействие с различни хора.  

Дейността ще се реализира успоредно с осъществяване на останалите 
дейности, касаещи промяна на модела на грижа в СПИ, ще се въвежда 
поетапно и съответно на темите след всяко обучение, ще се структурира и 
консултира от експертите – консултанти и ще се координира от членовете на 
Екипа за промяна в СПИ.  

С децата от СПИ ще се проведат корекционни експедиции в непозната 
среда по разработена от ФИЦЕ-България методика за корекционна работа 
на деца и младежи. Участието в експедицията ще постави децата в различни, 
но екстремни условия, където чрез отговорност към себе си и останалите в 
групата, те ще формират качества и нагласи, ще подобряват умения и ще се 
учат взаимно.  

Ще се осъществяват почасови и занимания с обучителен характер за 
развиване у децата на практически умения в ежедневието. Поетапно в 
условията на ежедневна работа с децата в СПИ ще се реализира програмата за 
превенция на рисковете, програмата за занимания по интереси в свободното 
време, програма за професионално развитие. Екипите на ФИЦЕ-България 
ще насърчат създаване ан ефективна система за детско участие и право на 
мнение. Системата за детско участие ще структурира ясни граници на правила 
за поведение и взаимоотношения, съответстващи на приетите правила и 
дневен ритъм в СПИ.

Постигането на конкретни резултати при поетапното въвеждане и 
прилагане на модела за промяна в СПИ изисква въвличане на различни 
фактори и заинтересовани страни. Нещо повече - координирането и 
съгласуването на подходите по повод конкретен случай на дете ще даде 
възможност за надграждане на съществуващите ресурси и вземане на 
решения в най-добър интерес на детето. 

Част от процеса на промяна в СПИ е външната комуникация и „отваряне” 
на институцията към възможностите, които предлага общността. 
Междуинституционалното сътрудничество е част от модела на промяна, а 
уменията за иницииране и осъществяване на взаимодействието ще бъде част 
от повишените професионални компетенции на персонала в институциите.
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ПРОЕКТ „АЗ МОГА – ДАЙ МИ ШАНС“
Здрава Воденичарова 
Експерт Информиране и публичност

През последните две години сред училищните и образователни среди 
в Пазарджик отново се заговори за холандската методика по смятане 
Ремелка. Говори се обаче за българската Ремелката, за програмата, която 
подкрепя процеса на включване на деца със СОП в масовите училища, 
улеснява усвояването на материала от децата с обучителни затруднения, 
помага на учителите да намерят правилния подход за всяко дете и диалога с 
родителите, поставя децата в ситуация на успех и повишава освен знанията 
им по смятане – социалните им умения. Това стана възможно благодарение 
на проект „Аз мога – дай ми шанс“, който стратира в края на 2011 г., ръководен 
от ФИЦЕ-България, но и с подкрепата и партньорството на 6 училища от обл. 
Пазарджик и Ресурсния център. Финансирането на дейностите са от ОПРЧР 
– програма, съфинансирана от Европейския съюз специално за подпомагане 
на обучението на деца и ученици със специални образователни потребности.

Благодарение на проекта бе доразвита холандската обучителна методика и 
така Ремелка бе завършена като цялостна програма, приложима и адаптирана 
към българската действителност и бългасркото училище. 

За тези, които не знаят, ще припомня, че Ремелка е практична методика за 
работа с деца, които срещат затруднения при усвояването на учебния материал 
по математика. Методика, чрез която детето получава точните знания, които 
са му необходими и развива точните умения, които се изискват за усвояване 
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на определени понятия и действия по лесен и забавен начин. Чрез работата с 
частите на Ремалка за социална компетентност децата пък развиват знания за 
работа с мерни единици, уреди като часовник и термометър, инситутции като 
поща, транспортни средтсва, калкулатор, касов апарат, пазаруване и много 
други.

За тези две години, с много усилия, труд, желение и ентусиазъм, екипът 
на проекта, експерти, директори на училища, родители, учители и деца 
постигнаха следното:

• 54 учители от училища в Парзарджишка област преминаха през обуче-
ния за прилагане на математическите програми и програмата по социална 
компетентност Ремелка;

• 100 деца със СОП и обучителни затруднения от областта работиха и про-
дължават да работят по програмата;

• 35 родители на деца със СОП преминаха през група за подкрепа на роди-
тели; разработена и разпространена бе и Програма за учители и специалисти 
за работа с родители на деца със СОП, в която бяха подгвотени и обучени 45 
учители;

• Разработиха се последните програми по социална компетентност 
„Боравене с пари“ и „Време и познаване на часовника“;

• Създадена бе софтуерна програмата – игра „Ремелка“, с който децата ще 
решават задачи и „играейки” и „забавлявайки се“ ще усвояват и затвърждават 
знания по математика. Софтуерът дава възможност на деца с двигателни 
затруднения и проблеми с фината моторика, също да се докоснат до забавния 
свят на математиката, използвайки възможностите на компютъра;

• Създадени бяха 8 късометражни обучителни ситуационни филмчета, 
които представят различни социални умения и понятия.

•  Създадени и разпространени бяха различни информационни материали 
за информиране на местната общественост за процеса на интеграция на 
децата със СОП, техните успехи, проекта и Ремелка.

Проектът официално приключи, но ФИЦЕ-България продължава да тър-
си възможности повече училища да започнат да използват Ремелка в своята 
програма и учебни часове, както и да предлага обучения по програмата за 
всички желаещи и заинтересовени професионалисти и колеги масови и ре-
сурсни учители.
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АКТУАЛНО

ВЪЛШЕБНИЯТ СВЯТ НА РЕМЕЛКА ИЛИ СПЕЦИАЛНО

ВНИМАНИЕ ЗА ВСЯКО ДЕТЕ

Дашенка Кралева
Експерт Адаптиране и ръководител на проекта

Когато през далечната 2005 година чух от един познат холандски учител 
думата „Ремелка“, не можех да си представя, колко знание, опит и мъдрост 
стои зад това благозвучно име. Неговият разказ, че в бургаското помощно 
училище, колеги са превели, адаптирали и вече работят по този, необичаен 
за българското училище начин, ме удиви и заинтригува (чрез тест се открива 
къде при усвояване на определени знания по смятане детето има проблем и 
Ремелка предлага съответна учебна програма за разрешаване на проблема). 
Това, че има вече в България методика, която е толкова систематизирана, и в 
същото време насочена към индивидуалните потребности на децата, бе ис-
тински мотивиращ фактор за сериозната работа, която цял екип от учители и 
експерти извършиха през следващите 8 години.

Историята на Ремелка в България е известна и аз няма да я повтарям, но ще 
ви разкажа какво представлява днес българския вариант, превеждан, адaпти-
ран и развиван от много български специалисти, вложили не само знанията 
си, но и любовта си към децата. Защото при Ремелка едно е ясно: математика-
та може да бъде забавна и всеки може и има успех!

Българската версия на Нидерландската методика по смятане и социална 
компетентност Ремелка в момента има следните части: 

Части А 1 до А 9: наречени от нас Математика, които са свързани с ориен-
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тирането в математиката, запознаване с числата, събирането, изваждането, 
умножението и делението, Части Б: Социална компетентност: Б 1: Смятане на 
пари и приложенията: Работа с електронен калкулатор; Свободна серия: срав-
няване на величини и правилни дроби; Социални умения и учебни филми към 
тях; Б 2: Понятие за време и познаване на часовник; Б 3: Мерене и теглене.

Преди да ви разкажа конкретно в какво се състои всяка от частите и про-
дуктите на Ремелка, бих искала да спомена проектите и програмите, благода-
рение на които успяхме да получим и досъздадем това изключително богато 
и полезно за децата с обучителни затруднения учебно средство:

През 2003 г. чрез финансовата и методическа подкрепа на нидерландската 
фондация Труд, по инициатива на директора на ПУ „Паисий Хилендарски“, гр. 
Бургас, започва превода на математическите части А на Ремелка, обучение 
на учители и работа с деца. През следващите 3 години, бургаските колеги, 
вече натрупали опит за работа с Ремелка, обучават учители от Пазарджик, а 
по-късно и София, но методиката се експериментира само на ниво Помощно 
училище. 

От 2007 до 2010 г. Сдружение за помощ за деца и младежи, гр. Зволе, Ни-
дерландия и ФИЦЕ-България формират екип от учители-експерти, които имат 
задача да усъвършенстват математическите А части и да преведат и адапти-
рат част Б 3: Мерене и теглене, от така наречените части по Социална ком-
петентност. Проектът, който дава възможност за реализирането на стъпка в 
посока комплектоването на методиката в български вариант, е финансиран 
от Министерството на външните работи на Кралство Нидерландия, по про-
грамата за развитие „МАТРА“. Освен увеличаването на книжната версия на 
методиката, с този проект се дава възможност за обучение на 500 учители от 
новосъздадените тогава Ресурсни центрове в 14 области на България, които 
и днес продължават да работят с повече от 3 000 деца. Проектът се реализира 
с подкрепата на Министерството на образованието и науката.

След приключването на нидерландския проект, интересът към Ремелка не 
само не намалява, но и започва масово незаконно разпространение: копира-
не, сканиране и разпространяване в интернет на методиката, по не много до-
бър „нашенски“ начин, без да се отчита факта на закупените авторски права от 
ФИЦЕ-България, или абсолютната неефективност на използването на Ремелка 
не като система, логиката на която може да бъде разбрана след преминава-
не на учителите през обучение, а „на парче“. Това бе един знак, че „гладът“ 
на учителите за подобни нови форми на поднасяне на учебно съдържание 
е много голям от една страна, а от друга, че гледната точка на холандските 
автори за „учене чрез правене и игра“ наистина работи и в България. Така упо-
рито и подкрепяни на всички нива: деца, родители, учители, специалисти, ние 
стигнахме до настоящия проект: Аз мога – дай ми шанс, BG051PO001-4.1.04 – 
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0138, финансиран по оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, 
Подпомагане на обучението на деца и ученици със специални образователни 
потребности. Чрез този проект именно, ние успяхме да „завършим“, така да 
се каже, Ремелка. И не само да я завършим, но и да надминем холандските по-
стижения, създавайки софтуер, който представлява не само игра, но забавна 
математика в система, отново продиктувана от логиката на Ремелка. Много 
важен инструмент в бъдещата работа с децата, ще бъдат и новите учебните 
филми, посветени на различни Социални умения, свързани с материала в ме-
тодиката.

Както вече споменах, Ремелка е не само система от програми със забавна 
математика, но и обучение за живота. Освен математическите знания, които 
се усвояват от децата, тя постига и много възпитателни цели: развиване на 
практическа интелигентност – знания за разрешаване на ежедневни пробле-
ми, свързани с: изчисляване на повърхнина – плочки, латекс и т.н., структури-
ране и планиране на ежедневието, ориентиране по карта с мащаб, ползване 
на календар, пазаруване и правене на бюджет, движение на парите в банката 
и възможностите за плащане с различни видове банкови карти, поведение 
в обществото и оказване на помощ и подкрепа на приятели или възрастни 
хора; възпитание в дух на спестовност и уважение на усилията на родителите 
да осигурят на децата си средства за образование и развитие. Някои от тези 
теми звучат не математически, но всъщност е това, което ни трябва от мате-
матиката в живота и особено на тези от нас, които нямат нагласи или поради 
увреждане, възможности за високи математически постижения.

Новите части, които са резултат от проекта са следните:

Б 1: Смятане на пари 

В тази част децата ще се учат да определят стойността на стоките и пред-
метите. Смятането/боравенето с пари е един аспект на смятането с много 
голямо социално значение. За да функционира човек самостоятелно в об-
ществото, е необходимо да познава и може да оперира с пари и всички, свър-
зани с парите и разплащането дейности, като: движение на парите в банката, 
използване на банкова сметка, банкомат и карта за разплащане, познаване на 
финансови документи от ежедневието като касов бон, фактура и т.н.

• Боравенето с пари е свързано със следните аспекти:

• Умения за техническо боравене с пари;

• Познания за стойността на различни стоки от ежедневието;

• Връзка с функционирането на индивида в обществения живот. 

По-надолу ще изясним какво разбираме под тези три аспекта.

АКТУАЛНО



48

Умения за техническо боравене с пари 

Този аспект съдържа в себе си следните умения:

• познаване стойността на монетите и банкнотите;

• смятане с монети и банкноти според тяхната стойност;

• събиране и изваждане на суми, които трябва да бъдат платени. В много 
случаи се използва техниката пресмятане до крайна сума със съотнасяне с 
какви монети или банкноти трябва да се плати;

• закръгляне на суми; закръгляне на суми до пет и десет и съответно пла-
щане с пет или десет стотинки, при по-големи суми – закръгляне до по-голя-
мата монета.

Познания за стойността на различни стоки от ежедневието

Децата трябва да могат да научат, да знаят, че едно колело струва между 
сто и двеста лева, а килограм захар е около два лева. Така децата чрез перио-
дично повторение се научават да контролират и сравняват цените на стоките 
по рекламите. С това те се научават да познават тяхната стойност и да ги срав-
няват.

Връзка с функционирането на индивида в обществения живот

На трето място научаването на боравенето с пари има директна връзка с 
функционирането на индивида в съвместния живот. Хората трябва да могат 
да се справят с доброто управление на своите финансови средства – заплата, 
пенсия или стипендия.

Това означава, че те трябва да бъдат в състояние да съпоставят и покрият 
своите разноски с приходите, които имат.

Най-общо казано, децата трябва да се научат да правят бюджет. Те трябва 
да могат да:

• определят колко пари трябва да резервират за постоянни разходи. Ина-
че казано, те трябва да могат да определят каква част от техните приходи 
трябва да бъде запазена за постоянните разходи, за да имат достатъчно пари 
да посрещнат останалите си разходи;

• определят каква част (сума) е необходима да покрие ежедневните разхо-
ди като храна и облекло;

• отделяне на сума за хоби, свободно време, празници;

• заучаване на умения за планиране на закупуването на скъпи стоки и 
вещи и съответно заделяне на средства за това.

Гореизброените три аспекта на боравенето с пари са представени в про-
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менлив ред и по различни начини. Започва се с техниките за боравене с пари 
- знания за стойността на монетите и банкнотите и принципите на обмена.

След това са представени и останалите два принципа.

Раздел „Смятане на пари” обхваща пет части:

Част 1: Подготовка за смятане на пари;

Част 2: Заучаване на боравенето с монети до един лев и закръгляне;

Част 3: Научаване на съкращението „лв.” и банкнотите от 2, 5, 10, 20, 50 и 
100 лева, развалянето на пари, закръглянето и въвеждане в съставянето на 
бюджет;

Част 4: Предположение за стойността на стоките и съставяне на бюджет;

Част 5: Движение на парите в банка.

Кратко разяснение на посочените части ще бъде представено по-долу.

Част 1: Подготвка за смятане на пари;

В осем учебни блока ще бъдат предложени следните дейности:

• разпознаване на стойността на продукти, стоки и изделия;

• заучаване на боравенето с определено средство за разплащане;

• първи опит с операцията разваляне на пари.

Тези аспекти се представят чрез организиране на “пазар” и чрез две игри с 
пакетчета солети на различна стойност.

Част първа приключва със заключителен тест.

Част 2: Заучаване на боравенето с монетите до един лев и закръгляне

В осем учебни блока (учебни блокове от 9-16) се изпълняват дейностите, 
както следва: 

• игри с монети от 1, 2, 5 и 10 стотинки, както и пазаруване с тях;

• монети от 20 и 50 стотинки и един лев, както и пазаруване с тях;

• закръгляне към 10, първоначално без връзка със смятането на пари, а 
по-късно използвано в задачи за пазаруване;

• практическо прилагане на наученото в организиран “Годишен базар”.

Част втора приключва със заключителен тест.

Част 3: Научаване  боравенето с банкноти до 100 лева и въвеждане в съста-
вянето на бюджет
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В тази част се въвежда съкращението ”лв.” (учебен блок 17). Бюджетиране-
то ще бъде представено в учебни блокове 18 и 23. Разглеждат се стойностите 
на различни предмети, стоки и изделия. Въвежда се сравняването на цени. 
Представят се банкнотите от 2, 5, 10, 20, 50 и 100. Предлагат се задачи за па-
заруване с тях. Чрез използване на ценови листи се упражнява пазаруването, 
връщането на ресто и закръглянето.

Тази част приключва със заключителен тест.

Част 4: Предположение за стойността на стоките и съставяне на бю-
джет

Тази част се състои от 5 учебни блока (учебни блокове 24 - 28). Тук се ра-
боти със списък за пазаруване и се упражнява разчитане на касови бележ-
ки. Отделено е място и на бюджетирането. Като заключение на подчаст 4 е 
предвидено разработването на проекта “Училищна екскурзия”. Това е проект, 
който е пилотен и би трябвало да послужи като пример за други проекти. 
Допълнителни знания се представят в проекта “Ваканция”.

Тази част също ще завърши с заключителен тест.

Част 5: Движение на парите в банка

В тази част ще бъдат разгледани най-често срещаните форми на движение 
на пари в банка (банкови операции), например: откриване на лична сметка, 

плащане по банкова сметка, теглене и внасяне по лична сметка, получава-
не на банков превод.

Приложение към Б 1

Работа с електронен калкулатор

Приложението Работа с калкулатор дава знания за използване на електро-
нен калкулатор при пресмятане на задачи. В България винаги е текла дискуси-
ята дали да се разреши на децата да ползват калкулатори в час. Аз съм убеде-
на, че ако детето няма шанс да се научи да смята по друг начин – калкулаторът 
е незаменим помощник и съвременно средство за избягване на грешки.

Представяне:

В това приложение децата се обучават да работят с електронен калкула-
тор. Особено за деца, които имат големи затруднения при смятането, използ-
ването на електронен калкулатор е препоръчително, дори като единствена 
възможност да се научат да пресмятат в ежедневието, защото:

За деца, които познават цифрите, това ще даде възможност да оперират с 
по-големи числа и да извършват по-сложни действия.
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В днешно време използването на електронни устройства за пресмятане: 
електронен калкулатор в преносим джобен формат или като програма, част 
от софтуера на компютъра е нещо обичайно и много използваемо. Джобният 
калкулатор е евтин и всяко дете би могло да си го закупи.

Електронният калкулатор и работата с него, може да подготви децата за ра-
ботата на касиер, тъй като касовия апарат функционира на подобен принцип. 
Добрите касови апарати, вече свързани с компютър, са лесни за използване и 
управление, дори и от хора, които имат някакви интелектуални затруднения. 

Добре е да разкажем на децата, че прототипа на компютъра, но замислен 
с цел да изчислява големи цифри е създаден от Джон Атанасов, американ-
ски физик, математик и инженер, чийто баща е българин от Ямболското село 
Ележдик. Тази история е много специална, защото един българин е наричан 
„баща“ на компютъра!

Как е изградено това приложение?

Това приложение се състои от 5 учебни блока. Всеки блок представлява 
оформена самостоятелно представена тема.

Учебен блок 1

В този учебен блок се представят възможностите за използване на елек-
тронен калкулатор. Описват се подробно неговите функции и се упражнява 
натискането на неговите клавиши.

Приложение „Свободна серия“: Сравняване на величини и Обикновени дроби

Това са части, които са препоръчителни и могат да бъдат изучени след част 
А 9 на математическата част на Ремелка и имат пряка връзка с ежедневието 
и най-вече с частта „Пари” и „Мерене и теглене”, познати ви като Б1 и Б3. Те 
третират математически понятия в тяхната връзка с ежедневието на всеки 
един от нас. Представяме на вашето внимание едни много интересни части 
от познатата ви нидерландска методика за обучение по математика „Ремел-
ка“. Те имат връзка както с частите от математическата поредица А, така и са 
необходими в Б-частите „Социална компетентност“ на Ремелка. Екипът, който 
подготви новото издание на Ремелка ги постави в Б частите, поради тяхната 
практическа ориентация.

Свободната серия е силно насочена към деца със специални образовател-
ни потребности и обучителни затруднения.

1. Сравняване 

2. Обикновени дроби
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Когато Ремелка се използва като самостоятелна учебна програма и мате-
матика се изучава само чрез нея, е необходимо да се направи избор от по-го-
ре представените части. Причината е, че тези части могат да се използват не 
по реда, в който са номерирани, а в различна последователност.

Част 1 от Свободната серия: „Сравняване“ може да бъде започната още до-
като детето изучава част А 9: Събиране и изваждане с числа, тъй като е добре, 
ако детето изгуби интерес или срещне големи затруднения, А 9 да се спре и 
да се изучават фрагмети от свободната серия. Частите от свободната серия са 
свързани и с Б частите на Ремелка, при Б 3 „Мерене и теглене“,Б 1 „Пари“, Б 2 
„Време“ често се изисква децата да разбират какво е съотнасянето между Це-
на-тегло; път-време, или пък да имат представа от обикновените дроби. Ако 
започнете със Сравняване (Приложение към Б1), спокойно можете да продъл-
жите със следващата част 2 „Обикновени дроби“, тъй като в нея сравняването 
се използва периодично. Интересен е нидерландският подход за използване 
на „сравнителна таблица“, в която се избират различни стратегии за решаване 
на задачите: удвояване, разполовяване, събиране, изваждане, умножение и 
деление.

В тази част децата се запознават с обикновените дроби и се научават да 
извършват действия с тях, свързани с изчисляване на големина и количество. 
Това е втората част на Свободната серия (в нидерландския вариант серия 5) 
на програмата Ремелка и е предназначена за деца, които имат възможности 
да продължат обучението си след математическите части на А 9. Това е валид-
но както за децата, ползващи специално образование, така й за децата, които 
са в горните класове на началното образование. 

Децата, които вече са преминали обучение през образователната програ-
ма на началното училище, в комбинация с учебното съдържание на А 9 (Бо-
равене с числа), може да се получи една цялостна програма за обучение по 
математика (при обучение само с Ремелка това са всички програми от А 1 до 
А 14). В българския вариант на методиката Ремелка Свободната серия е поста-
вена към части Б (Социална компетентност), поради силната им обвързаност 
с предметно-образното мислене и се препоръчва за деца, които не могат да 
преминат с предвидения в българското училище темп към абстрактни дейст-
вия като: умножение и заучаване на таблицата за умножение, деление, дроби, 
проценти, мащаб и т.н. Програмите от Свободната серия, могат да послужат 
и да бъдат използвани и от деца с обучителни затруднения, за по-добро ус-
вояване и разбиране на учебното съдържание, представено в българските 
учебници. 

В съвременния живот използването на обикновени дроби и проценти, на-
пример, е толкова голямо, че потребността от разбирането какво стои точно
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зад цифрите и какъв е техния смисъл, е много важен и принципен въпрос. 
Това е също една от причините, ние да се обърнем към това съдържание и да 
му отделим достатъчно време, като дадем на учителите отново, систематизи-
рани инструменти за работа с децата, в този труден процес на разбиране на 
живота около нас. Децата имат понятие и поглед върху обикновените дроби, 
както и от начина на тяхното записване.

Децата са в състояние да изчислят количества при зададени условия като: 
½ от тортата или ¼ от 1200 лева и т.н. 

Децата могат да извършват действия с обикновени дроби като: сравнява-
не, събиране, изваждане, умножение и деление, когато те са свързнани с кон-
кретни стоки или предмети. Например: колко килограма мандарини има в 5 
мрежички от по 1,5 кг.?

Децата могат да изчисляват, адаптирайки действия с дроби в житейски си-
туации (например): 6 кутии боя от 1½ л. 

Отправни точки:

 • Дробите не се въвеждат като абстрактно понятие, а е предложена кон-
цепция за използване на разпознаваем и ясен контекст.

• Не се използват дроби за изчисляване на „суми“, а конкретни величини 
като: ¼ от литър, килограм, час, ½ от 60 деца, ½ от една касетка с бутилки, 1/3 
от 60 лв., 1 кашон, в който се събират 25 пакетчета кафе и т.н.

Използват се отново модели и схеми. По-горе посочените концепции ра-
ботят като модели. Например: касетката със нейните редове е модел 3 х 4 или 
4 х 3 бутилки. По този начин ние говорим за 1 от 4 или 1 от 3.

На по-късен етап този модел ще бъде представен като таблица с полета 3 х 
4 или 4 х 3 и тогава ще се говори за схема.

Дробите са визуализиране чрез сравняване: ако една касетка е запълнена 
с 1/4 бутилки, тогава говорим за 1 от 3 и 1 от 3 дупки е запълнена, т.е. в 1 от 
всеки 3 дупки има бутилка.

В представянето на дробите се прави съществена разлика между понятия-
та „големина“ и „количество“.

При „големина“ се използват задачи, при които се делят на парчета пици 
и палачинки. Задачите, свързани с „количество“, са свързани винаги с нещо 
познато като например: колко е ¼ от 12 000 зрители?
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Равенството при дробите се научава чрез използване на структурирани 
количества (виж точка 3). При събирането или изваждането на дроби се въ-
вежда понятието изравняване на дроби. Както вече говорихме, все още не 
се говори за суми. Тук все още става въпрос за прибавяне или изваждане на 
количества. 

Например: 

Колко пакета прах за пране имам, ако имам ½ кашон и 1/3 кашон?

Специално внимание се обръща на прилагане на наученото (адаптиране).

Всички дроби се предлагат в конкекст, свързан с конкретни описани ситу-
ации. След това идват задачите, в които е необходимо да се приложи науче-
ното.

Как е построена тази част?

Част 1: Обикновени дроби, при които се използва числител 1 (Учебен блок 
от 1 до 4)

Част 2: Обикновени дроби, при които числителят е по-голям от 1 (Учебен 
блок от 5 до 7)

Част 3: Упражнения с обикновени дроби: сравняване, събиране, изважда-
не, умножение и деление (Учебен блок 8 и 9)

Част 4: Упражнения с прилагане и адаптиране на обикновени дроби (Уче-
бен блок 10)

Следва продължение …

„Настоящият материал е изготвен с финансовата помощ на Европейския 
социален фонд. Сдружение за педагогическа и социална помощ за деца ФИ-
ЦЕ-България носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия доку-
мент, и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална по-
зиция на Европейския съюз или Министерство на образованието и науката.”
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Dear FICE bulletin readers, 
After a year-long pause the FICE bulletin has returned!

The bulletin will continue to be a professional digest and to inform you about 
new practices, events, ideas and projects, concerning children and families.

The team of FICE Bulgaria is always wide open for your opinions, comments, 
articles and interesting information, which will find their place in the bulletin.

In 2014 the FICE bulletin will have three editions, which will point at the topic 
of violence as an antisocial act of children. You will read about the phenomenon 
of antisocial act, research and assessment on the factors resulting in acts of vio-
lence, the effectiveness of the system of services for support of the perpetrators 
and their families, recommendations for improvement of their effectiveness.

All those are part of “Together against violence” project activities, which is be-
ing implemented by FICE Bulgaria in partnership with Resilis Foundation Spain and 
Therapeutic communities, Austria. The project is financed by DAPHNE program of 
the European Commission. The bulletin will be published on the website of the 
project as well: www. tav-eu.org. 

Besides overview of the existing systems for combating deviant and delinquent 
behavior of children, in the current edition you will find information about the new 
project “New perspectives”, in cooperation between FICE-Bulgaria and UNICEF, for 
improving the situation and care for children in conflict with the law, as well as 
supporting the professionals working in the educative boarding schools. Special 
attention is given to the program for calculation for children with special educa-
tional needs Remelka and the achievements of “I can – give me a chance” project. 

You will also learn about the most significant events of FICE-Bulgaria in the past 
year in the ‚News‘ section. 

Enjoy the reading and have a successful new year!

Zdrava Vodenicharova
National coordinator and Еxpert Dissemination in “Together against vio-

lence” project

EN
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„WAYS TOWARD INCLUSION“ – PRECONFERENCE IN SOFIA
An international conference “Ways toward inclusion”, organized by FICE 

Bulgaria was held in Sofia on September 26, 2013. Professionals from the social 
field took part in the event: the representatives of FICE Serbia: Zeljka Burgund and 
Tamara Borislavljevic, Rob van Pagée from the Eigen Kracht Centrale, Netherlands 
and Anton Tobé from the Dutch Foundation “The Old Beech in Bulgaria”. 

Bulgarian authorities were represented by the Deputy Minister of Labor and 
Social Policy Lazar Lazarov, the Executive Director of Agency for Social Assistance 
Ivaylo Ivanov, the Chairperson of the State Agency for Child Protection Eva 
Zhecheva, the Executive Director of the Agency of People with Disabilities Mincho 
Koralski as well as members of FICE-Bulgaria and representatives of NGO sector.

The conference was focused on the inclusion of a various social groups, who 
are part of the care system due to different reasons: children placed in foster and 
adoptive families, youngsters, having lived in specialized institutions, children with 
disabilities and their families. 

During the conference the participants overviewed and discussed the inclusion 
as a social phenomenon and responsibility of each member of the society. The 
participants presented their view points and were unanimous that the highest level 
of inclusion would be achieved when there is no more need of discussing the topic 
– there would just be any people excluded. Dashenka Kraleva, chairperson of FICE–
Bulgaria and president of FICE International presented the program of the coming 
32 congress of the International Federation of Educative Communities in October 
2013 in Bern, Switzerland “Ways toward inclusion – a challenge for all of us!”. The 
upcoming event also determined the headline of the current preconference.

Among the chief parts of the conference was the official end of the PRIDE project 
for training of trainers of foster and adoptive families financed by “The Old Beech 
in Bulgaria” foundation. FICE-Bulgaria is the owner of rights for the PRIDE program 
for Bulgaria and provides specialized trainings on the program throughout the 
country.

Beside the trained professionals, opinions were shared also by the first PRIDE 
master trainers for Bulgaria – Jura Dancheva, Milena Rizova, Petya Milcheva, Asya 
Slavova and Tzvetanka Radeva. Foster and adoptive parents expressed their 
impressions and feelings about the trainings passed. At the end of the conference 
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the master trainers were certified by the PRIDE program.

Young people taking part in the project “Careleavers – authors of their life in 
the community” and members of “Hope for Us” Association discussed their ideas 
and position on the deinstitutionalization and the future of children at risk.

THE MAGICS OF REMELKA CONFERENCE
“The Magics of Remelka” Conference, held on December 19 in Pazardzik ended 

the “I can – Give me a chance” project, realized by FICE-Bulgaria in partnership 
with 6 schools in the Pazardzik region as well as the Resource center. The project 
is financed by the “Human Resources Development” Operational Program, co-fi-
nanced by the European Union through the European Social Fund.

Teachers, parents and children, as well as professionals from the educational 
and social systems attended the event. Representatives of the regional authorities, 
Municipality of Pazardzik took active part and expressed vivid interest in the topic 
of education and live of children with disabilities and educational difficulties.

The project experts presented the Handbook for work with parents they de-
veloped based on the groups for support of parents of children with special ed-
ucational needs. Parents and teachers discussed the achievement and challenges 
facing the children with special educational needs.

The directors of partner schools shared ideas about the implementation of 
Remelka and the need of similar programs in the Bulgarian schools.

The most touching part of the conference were greetings from children – danc-
es, songs, poems and Christmas wishes to the adults regularly interrupted the pre-
sentations and discussions.

The end of this project gives start to many more training for teachers and work 
with children on the already accomplished BG version of Remelka methodology 
for teaching children with special educational needs in calculation and social skills.

SCHOOLS FOR PARENTS - LET‘S GROW UP TOGETHER
A new cycle of the “School for parents – Let’s grow up together” project started 

in September 2013. The project is financed by UNICEF Bulgaria and is a continuation 
of the activities of FICE-Bulgaria on the expert support and adaptation of a 
handbook for workshop leaders, which were implemented in 2012. 

The main goal of the current project is enhancing the competences of parents 
of 0-4 year old children for carrying their responsibilities as well as giving opportu-
nities for exchange of information, knowledge, skills and support. The basic role of 
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the FICE experts is consulting the selection of trainers in the country, preparation 
and carrying out the training for trainers, the realization of school for parents in 
Sofia, intervision and supervision of the teams, leading the workshops; develop-
ment of additional topics to the handbook for workshop leaders, preparation and 
holding a work meeting of the teams from the country.

Up till now 30 workshop leaders have been recruited. They have passed train-
ing and work with parents in 15 towns in the country. The teams have been sup-
ported by FICE experts with consultation, supervision and intervision.

Further training for trainers will be held in February 2014. Besides there will 
be a meeting of all professionals in March for sharing experience, difficulties and 
challenge

CARELEAVERS - AUTHORS OF THEIR LIFE IN THE
COMMUNITY
The “Children - authors of their life in the community” project is being realized 

in 2013. Its main goal is to create opportunities for child and youth participation of 
young people who have lived in specialized institutions and residential services.

During the project implementation a sustainable group of 21 youngsters was 
formed. This group of young people took their part and finished their tasks with 
clear recognition of the goal , challenges and responsibility. Ten different forums 
for participation were created and they will be analysed and assessed 

The final event “ImpAct” was planned and realized by the youngsters 
themselves. 

Serious attention was payed to elaborating the goal of the event, its name, 
the guests, the infitations and the program. The youngsters spread in teams and 
each team took a specific role in the preparation and ….. of the event. The basic 
topics and components of the program were children’s preparation, who we are 
and what we want to achieve, the staff in social services – role and relation with 
children, children’s participation in the process of decisions concerning their life, 
building social and professional skills in residential services and the role of family.
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FICE-BULGARIA IS READY AND WILLING TO TRAIN YOU 
AND YOUR TEAM!

FICE-Bulgaria provides trainings on:

• Preparation and closing of specialized institutions 

• Management of social services 

• Methods and approaches in the social work

• Organization and management of residential service

• Work with parents

• Work with parents of children with disabilities

• Team work

• Methodic for training in social skills of children with educational difficulties

• PRIDE training for trainers of foster and adoptive families

• Organization and management of the leisure in residential type services 

• How to work with the child behavior

• Attachment theory and practice 

FICE-Bulgaria has Centre for vocational training licensed by National agency for 
vocational education and training (license № 200712455, 18.07.2007). The Centre 
provides and certifies vocational education with acquiring a vocational qualifica-
tion degree in the following profession:

Social activities assistant, code 762020, “Social work with children and families 
at risk” specialization, code 7620201 and “Social work with children and adults with 
chronic illnesses” specialization, code 7620202, 3rd degree professional qualifica-
tion.

Assistant educator, code 762030, „Assistant educator in raising and caring chil-
dren” specialization, code 7620301, 3rd degree professional qualification.

More information and offers you can receive
from FICE-Bulgaria office.
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TOGETHER AGAINST VIOLENCE

Natalia Hristova-Mihaylova

Project Manager

“Together against violence” is a project of FICE-Bulgaria started in December 
2012 with 24 months duration. The project is in partnership with Resilis Founda-
tion, Spain and Therapeutic communities, Austria and is finance by European Com-
mission, DAPHNE Program JUST/2011/DAP/AG/3491.

The project focuses on the prevention of cases of repeat violence by children 
and youth aged 14-18 in Bulgaria, Spain and Austria. In the process of project im-
plementation a research and assessment of the factors resulting in acts of violence 
will be conducted, description of the current system of services and its effective-
ness will be done, and recommendations for improvement of the effectiveness 
and information to the professional community will be provided. 

The activities which will be realized in the three countries are:

• Analyzing the prerequisites and factors contributing to violence perpetrated by 
children:

Developing tools for data collection and analysis

Tools for data collection and analysis is developed – data for review and 
analyzing the factors which influence the acts of violence of children aged 14-18 in 
Bulgaria, Spain and Austria. The tools make possible collecting data directly from 
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children perpetrators of violence and their families. The selection of the tools takes 
into account the context of the three countries. 

The tools are methodologically justified and with clear instructions how to be 
used, in which situation, from whom, what are the potential difficulties and chal-
lenges as well as the ethics of use.

Analysis of the data collected and reporting

Analytical methods are used such as comparative analysis, stakeholder analy-
sis, and content analysis. The outcome is a detailed list of factors contributing to 
violent acts by children in Bulgaria. Those factors are compared with the same in 
Austria and Spain, analyzed and summarized. 

• A review of the system for providing specific services and practices towards 
behavior change:

Desk review and analysis of legislative regulations – plans, programs, 
practices

A thorough review will be made of the existing regulations and provided ser-
vices – social, educational, corrective, youth and child justice. Special focus will be 
made in terms of what the regulations are and how they define supportive mea-
sures and sanctions to perpetrators of violence, the way the system is organized 
to work directly with the children and the community, what services there are for 
prevention and change of behavior, who provides them and how. 

Description and analysis of the existing services for support of the chil-
dren perpetrators of violence

The data collected in Bulgaria concerning how the existing services for support, 
correction and sanction of violent behavior function, the way of work with clients, 
the support/sanction balance, the achievements, difficulties, challenges, will be 
analyzed and described. A comparative analysis will be made and a report will be 
written with a summary of the findings for the three countries.

• Development of recommendations for raisinfg the effectiveness of the work 
towards prevention of repeat violence:

Concept development 

The team responsible for drawing up recommendations will make a concept 
note on the structure and content of the document. It will select the main issues 
on national and international levels. It will identify the main stakeholders (national 
and European) whom the report shall be addressed to.

Description of three types of recommendations related to: regulations, 
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processes, and content (approaches, work, methods, etc.)

It will be developed national and European recommendations related to achiev-
ing higher effectiveness in the prevention of repeat violence by children. 

In terms of regulations, recommendations will address changes related to 
perceiving children who have resorted to violence not as criminals but rather 
as needing support in order to change their behavior and develop coping skills; 
the need to rely on a systemic approach when working with children will also be 
included here. In terms of processes, recommendations will be directed to the 
legislative and social systems and their reactions in the cases of acts of violence 
involving children – the path of signals to the respective system, timeliness and 
quality of needs assessments, adequacy or referrals, availability of appropriate 
services, planning and monitoring of cases, etc. In terms of content, on the basis of 
the analyses, different approaches and work methods, corresponding to the needs 
of the target group, will be proposed.

• Organizing and carrying out of events, publicizing of materials, lobbying and ad-
vocacy

Informational materials, website, bulletins will be created. 3 national confer-
ences and one international will be carried out in November 2014, in Spain. 
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COMBAT CHILD DEVIANT AND DELINQUENT BEHAVIOR – 
SYSTEM DESCRIPTION IN BULGARIA

Magdalina Dzhamdzhieva

1. HISTORICAL REVIEW OF THE REGULATORY FRAMEWORK

The beginning of juvenile justice system in Bulgaria began in 1943 with the 
adoption of the Law on courts for juveniles (ZSM – SG, issue 39 of 20.02.1943). 
“Juvenile“ in the virtue of Article 2 of the ZSM is “any person, who is less than 
17 years old”, but “only  children above 12 years shall be subject to sanctions”1. 
Therefore, juvenile person is identical to a “minor”1 person. The name of the 
law implies establishment of courts for juveniles, but actually such have not been 
organized. However, the law promotes specialization in this field – the district 
and appellative courts appoint one judge to deal with cases of criminal acts 
committed by juveniles.2

1  Stankov, B. 2008, Criminal Justice for minors – deviation from principles or advanced 
decision; 
http://www.csd.bg/artShow.php?id=7840

2   there again
 Under-aged  in Bulgaria is used for children below 14 years .Anyhow, in many cases for this group 
of children  are  used minors or juveniles, unless there is no specific purpose to highlight the age 
under 14 
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In the years of socialist regime were consistently adopted Act for Combating 
Juvenile Delinquency (in 1958 ), and three years later on it was amended and 
developed into the still valid Law on Combating Anti-Social Behavior of Minors 
and Under-aged2 (LCABMU). On the one hand, this Law reflects the suspension of 
the role of legal regulation, typical for the socialism, which obtains decorative or, at 
best, peripheral function at the expense of administrative state regulation. On the 
other hand, this law embodies the vision of the domination role of labor as main 
corrective – educational measure. 

2. CURRENT LOCAL LEGISLATION 

International legal basis for the Bulgarian legislation in this area, which is 
binding for Bulgaria, provides the UN Convention on the Rights of the Child. 
According to the current Penal Code (Art. 31, para 1.) criminal responsible is an 
adult – over 18 years of age, who in sound mind commits a crime. Para 2 provides 
that a minor – over 14 years, but under 18 years of age – is criminal responsible, if 
he could understand the character and meaning of the act and was able control 
his activities.

At present there are two current laws that operate simultaneously – Law on 
Child Protection , which regulates the social relations pertaining to protection of 
the normal physical, mental, moral and social development of a child and, valid 
as of 1961,  the Law on Combating the Anti-Social Behavior of Minors and Under-
aged which regulates in details the activity for prevention and counteraction to 
anti-social behavior of under-aged and minors and is supposed to ensure normal 
development and education of the offenders . In order to meet the changed 
situation after 1989 the LCABMU underwent two major reforms – in 1996 , when 
Labor Educational Schools have been renamed in Correctional Boarding Schools 
(CBS ) and judicial review was introduced of the decisions for placement in  
Correctional Boarding Schools , and in 2004  - when judicial placement in CBS and 
Social-Educational Boarding  Schools(SEBS ) has been launched. 

Residential institutions for children with anti-social behavior have been 
described in the Rules for Implementation of the Educational Act (adopted in1999) 
– Art. 73, as follows:

Para 2 (Am.- SG, issue 53 of 2001 – The educational boarding schools are for 
education of students with anti-social behavior from I to XII class .These schools 
may carry  out vocational training and/ or vocational education.

Para 3 – The Social-Educational Boarding  Schools are designated for students 
from Class  I to VIII  , who do not have suitable living conditions with their families 
, who suffer from lack of parental care and supervision, have committed or there 
are prerequisites  for them  to commit delinquents. Vocational training may be 
organized in such schools.
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These Rules do not distinguish between events, which resulted in placement of 
children in both school types. 

The scope of children, eligible for accommodation, is described in the LCABMU:

Para 28. (Repealed – SG, issue 11 of 1961, previous Art. 9 – Am., issue 11 of 
1961, amended – SG, issue 110 of 1996) (1) (Am. – SG. 66 of 2004) In educational 
boarding schools shall  be placed under-aged  over 8 years of age and minors  with 
anti-social behavior who have committed or for whom there are preconditions to 
commit delinquents.

(2) (Am. – SG, issue 66 of 2004) In Correctional Boarding Schools shall be 
placed under-aged  over 8 years old and minors ,committed delinquents, to which 
correctional measures under Art.13, para 1, item 1 -10 and 12  were found not to be 
sufficient  and there is no suitable social environment for their  normal upbringing. 
In correctional boarding schools are placed also juveniles, to which the court or 
the public prosecutor have imposed such measure under Art. 61 and 64 of the 
Penal Code.

Organization and structure of CBS and SEBS is regulated by the Rules of 
Structure and Activities of Correctional boarding schools.

Although in the legislation there is no concrete definition of the term anti-social 
behavior, its content can be derived from the practice of local commissions for 
combating anti-social behavior, as reflected in the statistics of NSI. According to 
it anti-social behavior is running away from home, wandering, drinking, drug use, 
prostitution, homosexuality, truancy and begging.

3. DETAILED DESCRIPTION OF SYSTEM OPERATION 

If a child applies violence, i.e. has a deviant or delinquent behavior, it becomes 
subject of attention of the child protection system or of the system for combating 
anti-social behavior upon receipt of a signal for its negative acts. Such a signal can 
be initiated by parents/ relatives of the child, state authorities and institutions or 
any natural or corporate body.

Both systems have defined their priorities – one is based on the child’s rights and 
the other one on maintenance of public order. Accordingly, the Child Protection 
Act and related subordinated acts and ordinances regulate operation of the first, 
and the LCABMU and related acts – the second system.  They are supposed to 
function in interaction and with good communication, information exchange on 
children and families in need of protection and social support, as well as actions’ 
coordination, but at the moment both systems are rather working in parallel.

A child falls in the system of child protection when a signal arrives at the 
Directorate “Social Assistance”. To Directorates “Social Assistance“operates a 
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“Child Protection“department, responsible for children. 

A social worker from Directorate “Social Assistance“ conducts investigation and 
evaluation of the signal by collecting the necessary information from the family, 
child, school, nursery and garden, specialized institution, family, neighbors, other 
directorate “Social assistance “, general practitioner and other sources if necessary.

Based on the completed assessment the social worker prepares an action 
plan that includes long-term goal and short-term objectives, activities for their 
achievement and protection measures.

Protection measures under the Child Protection Act (CPA) are implemented by 
providers of social services for children or by Directorate “Social assistance “.

First, protection measures are implemented in family environment, and 
placement of child outside family shall be imposed as protection measure after 
exhausting of all other options for family protection except the cases when an 
urgent placement is required.

Directorate “Social Assistance” provides to child and parents information about 
social services for children and families in the region according to the needs of the 
child and the prepared action plan and the list of providers of the relevant social 
service and encourages parents and children to take an active part in the selection 
of social services. Upon selection of the service directorate “Social Assistance” 
provides direction for the social service and the family uses it free of charge.

Placement of the child in a specialized institution is applied as a last resort for 
protection after exhausting the cultivation possibilities of relatives, adoption and 
in case of lack of suitable host family, except in cases of emergency placement. 
Emergency accommodation outside the family shall be applied in cases where 
there is danger to life and health of the child. It takes place immediately after 
receipt of a signal upon order of the director of Directorate “Social Assistance”.

In case of placement in an institution (in an emergency or after exhausting of 
all other possibilities), Directorate “Social Assistance” requests the court to impose 
such measures. 

When  Child Protection Department (CPD ) faces a case with a child who has 
committed delinquent, the Directorate “Social Assistance “(DSA)  and  CPD  inform 
the  Municipality commissions for combating anti-social behavior  of minors and 
under-aged to take the necessary actions.

A child comes in the system for combating anti-social behavior of minors 
and under-aged when it gets the attention of Juvenile  Pedagogic Police 
Department Room  ( JPPD ) to the Ministry of  Interior or of the Municipality  
Commission for Combating anti-social behavior of minors and under-aged 
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(MCCABMU ) to the respective municipality or region.

The Law on Combating Anti-Social behavior of Minors and Under-aged 
(LCABMU ) envisages for the Municipality  Commission a more pro-active and 
wide-ranging role than the CPA does it for the  Child protection Department. 

They organize and coordinate social-preventive activities on the territory of the 
municipality, seek and identify (together with inspectors to Juvenile Pedagogic 
Police Department and Directorates “Social Assistance”) minors and under-aged 
who needs help and take measures for their social protection and development. 

In addition, Municipality  commissions  are called upon to follow-up the 
behavior and development of children, placed in SEBS and CBS (through their 
participation in meetings of these institutions, through proposals for termination 
of the educational measures, which they address  to court as well as through control 
which they perform on these institutions), to assist children who left educational 
institutions to solve their (domestic) problems and to “closely monitor behavior 
and development of minors and under-aged, who left correctional boarding 
schools and reformatories , as well as conditionally sentenced or of earlier released 
from reformatories, and to take measures for their further proper development” 
(LCABMU, Art. 10, para 6).

Also, the Municipality Commissions deal with correctional cases of antisocial 
behavior committed by minors and juveniles, and crimes, committed by juveniles 
released from criminal liability under Art. 61 of the Penal Code.

Local committees help and support parents who have difficulties in their 
children’s upbringing. 

Separately, they study the situation and the reasons for delinquency of minors 
and under-aged in the municipality and make proposals to the relevant state 
bodies and public institutions.

Signals for a child with violent or delinquent behavior the Municipality 
Commission receives by court or prosecutors bodies, police offices, officials and 
citizens. 

Secretary of the Municipality Commission registers the signal and assigns 
two public educators who are not members of the Municipality Commission to 
carry out an inspection within 7 days for availability of sufficient evidences for 
committed offense. The inspection results shall be presented in written form 
to the secretary of the commission. If there are no sufficient evidences of an 
accomplished offense, as well in case of insignificance of the act, no correctional 
case shall be launched. If there are enough evidences of an offense, the secretary of 
the Municipality commission shall report to its chairman, who shall determine the 
staff of the municipality commission for this case and assign to a member of the 
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commission who is not staff member, within 14 days to prepare a written report on 
the personal characteristics of the offender, his age, his health status, physical and 
mental development, family environment, family relationships and the degree of 
care of parents or persons substituting them, education and upbringing. 

The commission member initiate correctional case and appoint a date for 
its reviewing, and promptly notifies the juvenile, his parents or the persons 
substituting them, and also the respective Directorate “Social Assistance”. 

The correctional case is judged in closed session with obligatory presence 
of the child and its parents and with optional presence of a lawyer or a trusted 
person, representative of Directorate “Social Assistance” and other experts invited 
at the discretion of the Municipality Commission (psychologist, teacher etc.) and 
the victim of the offense. 

Correctional  measures which might be imposed on the child are : warning 
;obligation to apologize to the victim; obligation to participate in counseling; 
trainings and programs to overcome behavioral deviations ;placement under 
corrective supervision of parents or persons substituting them, with duty to 
implement intensified care; direction to corrective supervision of a public educator; 
prohibition of the juvenile to visit certain places and facilities; prohibition to the 
juvenile to meet and establish contact to certain persons; prohibition to the 
juvenile to leave the current address; obligation of the juvenile to remove by his 
labor caused damages if it is in his power, obligation of the juvenile to perform 
work for benefit of society ; placement in social-educational boarding school; 
warning for placement in correctional boarding school for a probation period of 6 
months; placement in correctional boarding school.

When the correctional measure is placement of the child in a specialized 
institution, the Municipality Commission makes a proposal for such a measure, and 
the decision is taken by the district court. If after examination of the correctional 
case the Municipality Commission considers that the committed act constitutes 
a crime, it forwards the materials to the prosecutor, except in cases, where the 
juvenile is released from criminal liability under Art. 61 of the Penal Code. 
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ANALYSIS OF THE SYSTEM FOR PREVENTION AND COMBAT 
OF VIOLENCE WITH ADOLESCENT PERPETRATORS. THE 
CASE OF CATALONIA

Daniel Fierro Arias
The provisions and principles of the Convention on the Rights of the Child 

(UNICEF, 1989/2006) give to all States the basic guidelines of action with children and 
adolescents. Article 40 synthesizes comprehensively the aims of the intervention 
with young offenders in three fundamental principles clearly stated: 

• It should promote the adolescent’s sense of dignity and worth;

• promote their social integration, assuming a constructive role in society;

• and strengthen their respect for human rights and the fundamental liberties 
of others. 

Even though the promotion or foster for the respect of the rights of others 
is considered fundamental and defining in this set of standards, obligations and 
practice, the existence of young offenders somehow reflects flaws nations are 
committing in its application (GENCAT, 2010).  

LEGAL FRAME

In Spain, the regional governments have the duties in child protection and 
tutorship institutions, within a general constitutional statewide frame and 
respecting the civil, criminal and penitentiary laws. Therefore, all the management, 
actions, and specific regulations depend of the Catalan government (and some, 
of even more local authorities); so all the explanations in this document refer to 
the data and treatment of juvenile violence in Catalonia, except when differently 
specified. On the other hand, the legal system in this subject developed in Catalonia 
has been the basis for the Spanish general and other regional ones.
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Three principal laws regulate and manage this subject:

1. The Regulatory Law of Penal Responsibility of Minors (2000), of statewide 
level, is guided by an educational-sanctioning nature of the procedure and the 
measures applicable to the underaged, considering disciplinary and procedural 
effects according to different age categories, with flexibility in the adoption 
and implementation of the recommended measures according to the case, 
and regional adoption of decisions. The implementation of the educational 
measures is determined by specialized technical teams in order to avoid any kind 
of counterproductive effect in the child’s welfare and to induct the assumption 
of responsibility, respecting the best interest of the child (UNICEF, 1989/2006) In 
fact, the Law is innovative in taking in account the “supportive responsibility” 
of the parents, tutors or caregivers and the whole society when considering the 
reparation and assistance to the victim. It is also flexible in the use of the minimal 
intervention principle (GENCAT, 2000), giving relevance to the possibilities of 
resignation or not even opening a penal procedure, an anticipated restoration to 
the victim or a reconciliation between them and the offender, and the conditional 
suspension or substitution of measures.

Youngs under 14 years old have no sanctioning responsibility, and the Law is 
differently applied to adolescents aged 14-16 and older; considering that violent, 
intimidating or hazardous-to-people crimes have an aggravation when committed 
by over 16 year olds. In the cases of people aged 18-21, judges may decide on its 
application, taking in account the personal circumstances, maturity of the author, 
nature and seriousness of the facts.

A specific answer is given in cases in which the underaged present alienation or 
mental disorders, or other special circumstances that modify their responsibility. 
This law states that reckless actions or omissions cannot be sanctioned with closed 
regime measures. It also details the concrete finalities and intended purposes of 
the measures listed, required by the behavioral sciences.

Finally, a special interest is given to the possible conciliatory agreement victim 
and offender might reach, in terms of repentance, apologizing and reparation, this 
last by working for the benefit of the community or the victim. The internment is 
for the most serious cases, aiming to give the adequate educational conditions 
(detailed below) to redirect the antisocial behavior and assuring restricted liberty. 
Attendance to a day care centre is a common measure, since it is the environment 
where the social-educational program for the offender is carried out.

2. The Juvenile Justice Law (GENCAT, 2001), of Catalan scope, parts from the 
necessity of separating the protective and reformatory functions, considering 
internment of adolescents as the last option and constituting expert teams 
to attend this population and also to carry out the mentioned priority of open 
environment measures. The outcome of the political application of this law is 
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that only 10% of judicial resolutions of juvenile offenses end in an internment in a 
residential centre; that is, that most of the measures faced by adolescent offenders 
are within their own social and family environment. The main alternative resources 
and programmes that have made this possible are probation (“watched liberty”), 
mediation, and the formerly cited services for the benefit of the community and 
reparation of the victim.

This law establishes a series of action principles which come directly from 
international recent juvenile justice norms, declarations and recommendations. It 
promotes and regulates the resources that accomplish the social integration and 
reinsertion of the population treated, mainly from and educational perspective 
and respecting their rights thoroughly. 

Certainly, the “educational intervention” programmes are given in a penal 
context, hence of control. The answer to the penal infraction must therefore help 
the youngsters feel responsible for their own actions and understand their effects 
over other people to stimulate a behavioral change. So the recognition of their 
capacity to assume the consequences of their own actions is in the basis of the 
educational intervention towards or applied to them. This is also characterized by 
the individualization of the interventions, according to the circumstances of the 
case; the specialized training of the professionals and teams for each phase, and 
the promotion of the participation and collaboration of other public and private 
instances in the interventional processes.

The implementation of the open environment measures is intended to affect 
the youngsters’ socialization process, in close coordination with institutions, 
organizations and professionals of the individual’s community that might also 
have a positive impact by promoting collaboration and participation of the family 
and using, preferably, the communitarian resources and services. Finally, this law 
regulates: 

• The action of the cautionary or final internment in specialized centres, 
according to the resolutions of the judicial authority.

• The support to the individual processes of the adolescents’ reinsertion, 
establishing the actions that the professionals must follow prior the finalization of 
the measures, in order to facilitate their integration to their own social and familiar 
environment. 

•  The inspection functions that the public administration must follow to ensure 
the work of the centres and professionals, in line with the principles of this law, 
respecting all the adolescents’ rights and warranties, and the data management to 
warrantee confidentiality. 

3. The Catalan Law of Rights and Opportunities of Childhood (GENCAT, 
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2010), innovatively promotes and actualizes the children’s right to participate and 
to develop their personality in the familiar and social context. Not only in cases of 
unprotected or at risk populations, but for all children, and also working from a 
preventive view and with preventive systematized actions and giving opportunities 
for their health and well-being. It also gives primacy to the best interest of the 
child (UNICEF 1989/2006) in legal proceedings, making this a transverse axis in all 
actions regarding their care. 

In short, this law pursues to give an ordered framework to improve programs 
of promotion, prevention, care, protection and participation for all the children 
and adolescents in Catalonia; providing also a framework for coordination and 
cooperation to address and prevent social risk situations, as suggested before.

In relation to violence, the law considers its prevention, treatment and coping 
in the following aspects:

•    Against child maltreatment, dedicating a complete “chapter” to this issue.

• Another one to regulate and address actions at risk and helplessness 
situations, derived partly or completely from a context of violence; prioritizing the 
stay of the children in a family context free of violence.

•    Violence incitation and/or use of violent, pornographic or degrading images 
or contents in publicity, publications, spectacles, audiovisual material or any other 
mean. Also, violent games or incitation to violence in gaming machines.

•   The identification and citizen action on violent behavior among adolescents

• Eradication of violent behaviors, situations, attitudes and male violence 
within the educational system, community and curriculum.

•  Self-inflicted violence and violent practices (i.e., contention and isolation 
measures) in residential care centres.

•   The system of legal and educational treatment of the problem

The schema of the system of juvenile justice is as follows. The General Directorate 
of Penal Execution to the Community and Juvenile Justice (DGEPCJ) belongs to 
the Department of Justice of the Generalitat (government) of Catalonia. On one 
hand it manages, through the General Secretariat of Repair and Penal Execution, 
the Alternative Penal Measures and the Victim Attention and Repair Areas. On the 
other, the DGEPCJ administers: 

1.  A Mediation and Technical Advisory Service, which includes a Technical 
Assessment Program, a Mediation Programme, and a Programme for Other Out-
of-Court Solutions.

2. An Open Environment Area, with its own program of measures, 
comprehending tasks (all mentioned before) of controlled probation (“watched 
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liberty”), accomplishment of work for the benefit of the community penalties, and 
management of educational and treatment programs.

3.  This latter management is also one of the areas of work of the Residential 
and Educational Centre Services, besides the custody and daily living care within 
the centres (DGEPCJ, 2012b).

A Residential Intensive Education Centre (‘CREI’) is a foster limited stay service 
which has structural measures for the protection, care, welfare and education of the 
users, tutored by the General Directorate for the Care of Children and Adolescents 
(DGAIA). It also promotes, establishes and implements social, work and family 
inclusion measures; all coordinated with the basic social service network, other 
professionals and associations operating in the specialized social services.

The CREI has specific action regulations (such as restricted or suppressed 
exits for up to a month); a commission specifically for foster care in this kind of 
centres and / or for therapeutic purposes; internal pre-employment resources, 
such as workshops, orchard and farm, and own schooling spaces with curricular 
adaptation, recognized by the government. The Centres incorporate in their 
architecture protection elements, halls and other measures of physical restraint 
and isolation. As said, they are intended to be a temporary service, which also 
establishes agreements with other departments of the local administration 
for its correct functioning. Currently, in Catalonia operate one CREI of public 
management (managed by the Department of Social Welfare Family –DBSF, 2012) 
and three private, managed by Resilis Foundation. 

There are different types of internment:

• The one of closed regime (that is, controlled in a restrictive and progressively 
autonomous environment –GENCAT, 2000) aims that youngsters acquire enough 
social competence resources in order to have a responsible behavior in the 
community.

•  In the semi-open type the adolescent lives in the centre, following its program 
and internal regime; while the main aims of the educational project are realized 
with people out of the centre and in institutions of the community.

•  In the open regime the youngsters realize all the activities of the educational 
project in the normalized environmental services, while living in the centre.

• The therapeutic internment is for cases in which, for addiction problems 
or important psychiatric disorders, is necessary a structured context with a 
therapeutic program for adolescents without the suitable conditions to follow an 
ambulatory treatment.

• The “weekend stay” measure is adequate for youths who have committed 
vandalism acts or minor assaults at the weekend. 
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When a judge determines a measure of assistance to a day center (without 
internment) the educational activities support the adolescent’s social competence 
(the essential points of the social-educational project established for each), giving 
a structured environment that compensates the shortcomings of the familiar 
one. The young can simultaneously use the cultural and leisure communitarian 
resources. In the year 2011, the internment measures (open, semi-open and close) 
were taken with 451 minors; 36 followed a therapeutic internment; 50 stayed in 
centers at weekends and 276 were in cautionary internment (DGEPCJ, 2012c).

The main objective of the Treatment Program for Violent Crimes (Departament 
de Justícia, 2012a) is to avoid recidivism (new victims) and, moreover, that young 
offenders become offenders in their adulthood, intervening both in a global and 
specialized way for at least six months; not only with the youngsters, but also with 
their families in order to provide them new forms of functioning and relation.

The Program emphasizes the adolescent’s recognition of the facts so they 
can take responsibility of their aggressive acts, identifying their own aggressive 
pattern; also increasing their prosocial interactions, their motivation towards 
the intervention and the treatment; potentiating their disposition for change to 
acquire new values and behaviors, and improving cognitive, emotional and social 
abilities related with the criminal facts, and strategies to prevent relapses. With 
the family, the Program works the recognition of the problem, identifying the risk 
factors, and the acceptance of the specialized advisory to treat the problem, giving 
psychological-educational support and emotional contention.

There is also a complete methodology and protocols to assess the risks of 
recidivism (i.e., Departament de Justícia, 2012b).  

SOME OTHER RELEVANT DATA ABOUT JUVENILE JUSTICE

The basic data of young offenders in Catalonia show that, in general, there 
tends to be a decrease or at least stabilization in the number of cases in the latter 
years. In 2011, the juvenile justice system served nearly 6,900 people, the lowest 
level since 2004 (DGEPCJ, 2012a). Around 82% of them were males, 62% from Spain 
and the rest 38% foreigners; the totarding the kind of intervention made (type 
of programme), with 42.9% it was technical advice; 30.8%, programmes in open 
environment; 18.7%, mediation, and 7.6%, placement in residential/educational 
centre. 

The principal measures applied in the “open environment” category were 
probation (cautionary or not), work for the benefit of the community, social 
and educational tasks, spend the weekend at home, and ambulatory treatment 
programs (consistent with the areas explained before in the legal framework).

The internment in centres (as showed before) was mainly residential or 
precautionary, but also of therapeutic kind or for weekends.
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In relation to the mediation processes, the report shows that more than 82% 
were positive or successful.

Finally, other outstanding percentages are that 49.1% of proceedings were 
related with crimes/offences against goods; 25.3% for injuries; 8.3% against 
freedom; 5.4% against public order, and 5.3% against collective security. An 
important amount of these cases (40.1%) were of foreign adolescents, and that 
the median age of the population with a proceeding initiated was only 16.0. 
The number of these per 1,000 young people aged 14-17 was 16.31, and 1,926 
adolescents were sentenced (7.16 per 1,000); a downward trend in these ratios in 
the last ten years, as said before for the general amounts.

VIOLENCE PERCEPTION IN ADOLESCENTS AND THE SOCIAL CONTEXT

Apart from the data analysed, important research and projects have been 
carried out to study this phenomenon; specially, the perceptions of violence and 
violent behaviors among adolescents and throughout the adolescent period.

1. According to data of the research Adolescence and Social Media (part of the 
project Stop Violence on Social Media of the European Commission), more than 
half of the adolescents surveyed in Mediterranean countries (Spain and Italy), aged 
12-16, somehow justify the use of violence to achieve personal goals, and more 
than 26% are interested in learning how to use firearms (EFE Madrid, 2013). The 
survey also says that 23,6% would teach their own children to resort to violent 
means “if necessary”, while 8% sees violence “necessary, useful and enjoyable” and 
12% would sign a petition to legalize weapons. In addition, 27% admitted they 
insult peers and 19% has threatened friends or other people sometime. However, 
56% would sign a manifesto against violence and more than 30% would support 
limiting violence in the media. 

The study concludes that youngsters seem to reject violence in general terms, 
notwithstanding justifying the use of violence as a “personal right” to defend their 
own interests (also Martínez, 2000). Regarding the influence of media, watching 
movies and violent digital products does imply acceptance of violence and a lower 
willingness and capacity for social activities among those using web nets; even 
though it cannot be said that the media are the “cause” of violence or that there is 
an automatic relation between consuming violent videogames or participating in 
social networks and being a stalker in the net.

2. Another meaningful study about the social representations and discourse 
elaboration of violence in adolescents from Madrid (aged 12-16), was aimed to 
generate preventive strategies against this behavior creating social spaces of 
participation at a formative, participative and socio-cultural interactive level 
(Martínez, 2000). 

It highlights, first of all, the implications of gender in the different ways of living 
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violence; concretely, males tend to show more aggressive behaviors and these 
are more present in their peer groups, while females establish more relationship 
networks and show a more dialogical attitude in situations that might generate 
violent or aggressive attitudes and behaviors. 

An important result of the cited project is that youngsters from Protection Centres 
perceive at a time a good family environment as a preventive factor of violence, 
but that often contributes to its apparition, together with drug consumption and 
imitation of aggressive conduct. Adolescents seem to perceive themselves also as 
an especially vulnerable group to engage in this kind of situations, having a normal 
relation with them in many aspects of their lives; to be “thugs” and participate in 
riots and do pranks, notwithstanding a good family system, and more probably 
when they do not belong to social organizations or organized extra-school groups 
or activities. As a matter of fact, bigger paradoxes show their reasoning, since they 
express to be afraid although they behave aggressively in the environment they 
are growing in, provoking violent situations but feeling intimidated at a time, and 
rejecting openly the extreme forms of violence but normalizing those situations in 
supposedly protective and preventive environments (op. cit.). Girls from Protection 
Centres also have more present the idea of revenge, conjointly with the idea that 
they belong to a marginal group since they are interned, with few or none spaces 
to be listened and participate with adults; in fact, the entire group feels as an 
ignored and not commonly considered cohort.

Another interesting perception is that, for them, a violent guy is that who has 
problems at home, wants to call the attention, gain prominence, is bored and does 
not find more creative ways to canalize his or her energy; someone “headless”. 
They explain violence in youngsters as an imitative learning from adults, especially 
of those models of reference or heroes; and as something remarkably defined in 
physical terms.

The study concludes that the type of violent acts expressed at school is more 
expressive than instrumental; that is, not looking for recognition or response; 
like in the case of violence against public or school furniture, which is aimless. 
It confirms what has been said by many other studies, about the importance 
of taking into account the opinion of adolescents and their social participation, 
developing thoroughly their right to citizenship; in the case of those living in care 
centers, having a more close and integrating relationship with the rest of society. 
Also, violence seems to function as a peer dialogue mechanism, even forging 
identities and recognition among group members; probably consequence of the 
alienation adolescence suffers, exerted by an adult society which is also violent 
and to the one they are inexorably accessing… The author remarks the necessity 
of addressing openly the issue among adolescents of distinct environments, and 
in the whole society. 
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Final critical reflections

The reflective analysis made by Cabezas (2011; also Fierro, 2001) about the 
treatment historically given to the juvenile “offenders” questions that a real 
conceptual change might have occurred in Spain, from the Tutelary Model to the 
one of Responsibility, given some examples in the usual practice. According to the 
essence of the Responsibility Model, the adolescent must assume responsibility for 
the act he or she commits (as explained before); same that justifies the existence 
of rights during a judicial process, with minimal penal intervention. However, in 
everyday practice judges, attorneys, technical teams and even lawyers seem to 
maintain some “mixture” of models with persistent doses of tutelary paternalism. 
The author sustains that these “breeching” o latent attitudes are generalized, 
affecting the child; and shows with examples how it is still necessary to make an 
important dissemination work to achieve a real recognition of the youngster as a 
full-right bearer and not a subject dependant from the adult.

All these ideas and the analyses made can give us reflective highlights to treat 
better the problem of violence among adolescents within residential centres.
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THE SYSTEM FOR WORK WIH CHILDREN AND VIOLENCE IN 
AUSTRIA

Univ.-Prof. Dr. Silke Birgitta Gahleitner
Dr. Katharina Gerlich

1. Introduction 

For some years due to reports in the Austrian media the impression had been 
growing that violence of and among youths in Austria was on the rise. While 
the sixth report of the Austrian Federal Ministry of Industry, the Family and 
Youth on the situation of young people did much to moderate this impression, 
there is nonetheless considerable evidence of disturbed social behaviour (for 
example mobbing and bullying) among young people – especially in school 
environments (Austrian League for Children and Youth Health, 2012). In an 
international benchmark study cited by the OECD (OECD, 2009) Austrian 11-15 
year old students show a comparatively high percentage of experienced events of 
bullying. They take 3rd place (among 24 participating countries) in terms of the risk 
of becoming a perpetrator or victim of such psychological and physical violence. 
The understandable efforts by the sixth report of the Austrian Federal Ministry 
of Industry, the Family and Youth to relative the media images of “violent youth” 
should not cause us to lose sight of the experience and use of violence in the daily 
life of young people.

In recent years increasing attention has been paid to the subject of the prevention 
of violence and the assoc iated networking activities. According to reports by the 
Ministry this has paid off, both quantitatively and qual itatively (BMWFJ, 2011).The 
objectives of the present project focus on those groups of youths who repeatedly 
show aggressive, impulsive and destructive behaviour, have often been subject to 
it themselves and are for this reason or due to behavioural disturbances or multiple 
problems placed in residential institutions run by the Child Welfare system.
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2. Social Background

The situation of children and young people in Austria is becoming increasingly 
diversified. Various attractive paths and development options are open to those 
with good resources who are able to make flexible use of rapidly changing life 
circumstances, life worlds and life con stellations. However, there are a number of 
risks involved in the demands and expectations placed on children and young 
people, while at the same time they are detraditionalization, secularisation and 
increases in pressure to achieve (Beck, 1986) and a loss of cultural and social 
integration. This has far-reaching consequences for processes of development and 
identification in disadvantaged young people (Keupp, 2012).

For some years the results of studies carried out in German-speaking countries 
have been increasingly been of a worsening of the mental health situation 
among disadvantaged children and young people (Ravens-Sieberer etal., 2007).
There is talk of a “new morbidity”. Roughly 20% of children and youths show 
evidence of mental disorders (see also Ihle & Esser, 2002), particularly disorders 
of development, emotionality and social behaviour (Beck, 2012). This result is part 
of comprehensive international research that shows how strongly conditions 
of inequality are impacting the health and life prospects of children and young 
people (for example,  BMAS,2008; Mielck,2011; Franzkowiak et al,2011; WHO,2001; 
Wikinson & Pickett,2010).

However, this relationship can also be reversed. According to one large-
scale study (the ACE or “adverse childhood experiences” study, Felitti, 2002) 
children and youths who have suffered stressful or traumatic life events in their 
early development far more frequently fall prey to poverty, unemployment, 
destitution, risks associated with illness, uncertain or inadequate accommodation, 
homelessness and social risks than those who have not. According to the 14th 
Report on Children and Youth of the German Parliament (Bundestag, Printed 
Paper 17/12200, 2013) today providers of support for young people are partly 
public and partly private and it is therefore necessary to involve further social 
institutions. This report makes clear that supporting young people’s right to have 
their development and education promoted must be considered a new structural 
task. The 7th Guideline of the report therefore recommends that the development 
of institutional support be designed in such a way as to activate the educational 
potential, reduce disadvantages, limit risks, promote independence and improve 
the chances of children and young people’s chances of getting started and 
participating.

3. Aggressive antisocial and self-harming children and youths: state of 
the art

In sum, it can be concluded from the results reported above that a high-risk 
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group with multiple physical and psychosocial risk biopsychosocial risk factors 
factors presents a challenge to the care systems. Violence is just one of a whole 
complex of problems that affects more male young people, both in terms of num-
bers and as regards the tendency to externalise. Girls and young women are more 
likely to become conspicuous through self-harming, while the percentage of boys 
increases with the severity of the violence (Popp, 1997).

The World report on violence and health (Krug et al., 2002, p. 5) defines violence 
as “the intentional use of physical force or power, threatened or actual, against 
oneself, another person, or against a group or com munity that either results in or 
has a high likelihood of resulting in injury, death, psychological harm, maldevel-
opment, or deprivation”. The World Report on Violence and Health also presents 
a typology of violence that, while not uniformly accepted, can be a useful way to 
understand the contexts in which violence occurs and the interactions between 
types of violence. This typology distinguishes four modes in which violence may 
be inflicted: physical, sexual, psychological attack, and deprivation. It further di-
vides the general definition of violence into three sub-types according to the vic-
tim - perpetrator relationship: self-directed violence, interpersonal violence, and 
collective violence.

Some of these modes of behaviour may be associated with mental disorders 
as defined by the DSM-IV (APA, 2000), e.g. the diagnosis of “conduct disorder“ (see 
especially Petermann et al., 2007; Petermann & Petermann, 2000; Vitiello & Stoff, 
1997). The prevalence for this disorder alone is roughly 8%. According to the APA 
(1996) the figures vary according to gender (6-16% for males and 2-9% for females). 
Recent studies of aggressive behaviour indicate a prevalence of up to 10% (Essau, 
2003). In a study in which parents and pre-school teachers were asked to rate the 
children, Tröster and Reineke (2007) found oppositional–aggressive behaviours in 
9-12% of nursery school children and in 13% of 6-year-olds.

4. The current status of the care system in Austria

In Austria, three systems are involved in the care of violent children and youths: 
psychiatric institutions, the legal system and the child welfare department. Efforts 
to meet the increasing demand have so far met with only partial success. The strat-
egies of the Federal Ministry of Health are oriented towards further developing 
and expanding psychiatric inpatient services for children and young people, both 
by improving care and by providing more training for medical specialists in this 
field (BMG, 2012), since it can be assumed that currently only about 50% of the 
required treatment places are available in residential units and day hospitals. At 
the same time there are insufficient practising child and adolescent psychiatrists 
who can be consulted by patients and their families in problem situations (op. cit.). 
The availability of psych iatric and psychotherapeutic care in Austria can thus be 
described as unsatisfactory.
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Thus more and more children and young people who need long-term residen-
tial or day-patient care cannot be provided with adequate treatment in the child 
welfare system. According to the 6th Report on the Situation of Young People; 
BMWFJ (Austrian Ministry for Industry, the Family and Youth), (2011) in 2007 rough-
ly 10,000 minors, i.e. almost every 168th minor in Austria (0.60%), were receiving 
care in out-of-home placements. The trends are increasing in regard to both qual-
ity and quantity. The situation is similar in Austria’s German-speaking neighbours 
Germany and Switzerland. According to the results of research carried out in Ger-
many, the concentration of severe problems in the families of origin of these chil-
dren and youths is high (Gahleitner, 2011). More than 60% of the young people in 
out-of-home placements have psychiatric disorders requiring treatment, roughly 
80% have had traumatic experiences and many are suffering from sequential trau-
matisation (Schmid, 2007).

Juvenile criminal law also plays an important role in the “public “response to 
violent young offenders. In Austria this is governed by a separate law, the Juvenile 
Court Act of 1988 (JGG). The penalties of juvenile criminal law have a primarily 
educational objective (reparation of damages or community service). Within the 
juvenile criminal law system the juvenile court support services play an important 
role. They are regulated by the sixth section of the Federal Act of October 20, 1988, 
Federal Law Gazette 599 on the administration of justice cases of juvenile crim-
inality (Juvenile Court Act of 1988 – JGG). Among the main legal procedures em-
ployed to deal with violent juvenile offenders is restorative justice (for every-day 
offences). A mediator establishes contact between the accused and the victim and 
tries to achieve a settlement or reconciliation together with both of them – with-
out a court trial and without a conviction (NEUSTART). Thus the accused are not 
criminalised and are spared having a criminal record.

The court may also decide initially not to pass judgement and instead to order 
the offender to undergo what is referred to as anti-aggression training. In Austria 
such training is offered by various associations and counsel ling centres. Most such 
courses are run by counselling centres for men or centres providing counselling 
for men with violence problems. If an adolescent fails to complete such a training 
“successfully”, he runs the risk of having his proceedings resumed and thus of be-
ing sentenced.

In the autumn of 2012 a “co-ordination centre against violence” was established 
at the Austrian Federal Criminal Office, which coordinates all activities and under 
whose direction the strands are brought together centrally. This was done with a 
view to closing information gaps and launching and supporting concrete plans 
and projects. Based on the idea that more can be achieved collectively than singly, 
last year departments, ‘Länder’ (federal states) and numerous organisations and 
institutions that were already successfully addressing the problem of the preven-

COVER STORY



86

tion of violence were invited to present their ap proaches and projects in a pro-
gramme entitled “Bündnis gegen Gewalt” (Alliance against Violence),. In this way 
650 schemes and initiatives from all parts of Germany were presented and were 
evaluated by an external scientific team according to criteria such as innovation 
and sustainability (BM.l, 2012).

5. Planned Innovation

It has just recently emerged that more and more children and young people 
with aggressive disorders are receiving treatment in residential youth welfare 
institutions, however, there is as yet no co-ordinated national procedure and to 
date there has been no research designed to discover ways of dealing with this 
challenge more effectively. Thus there is also no valid data on this topic available in 
Austria. Rather, the problem as it has been presented is how it is seen by professionals 
involved in this field, who feel that the work is becoming increasingly harder. On 
the practice level some approaches have developed out of this dissatisfaction. 
These can be divided into understanding and de-escalating approaches. The latter 
include, for example, the programme PART. This project requires the staff to be 
proficient in their professional skills and to apply them, and also teaches the skills 
needed d to deal with aggressive and violent crisis situations, which consist of a 
series of de-escalation measures.

Omer’s (2012) “new authority“ approach has become popular among the de-
escalating approaches. Taking changing social values into account this approach 
teaches parents and teachers new attitudes, feelings and methods, exchanging the 
distance of traditional authority with presence. Instead of pyramidal hierarchy, in 
the new authority the emphasis is on co-operation between parents and teachers. 
However, in child welfare and particularly in work with transgressive and violent 
youths is not regarded as really helpful. 

Another approach that has been emerging increasingly in recent years is that of 
“Trauma Pädagogik” trauma education with children and adolescents in residential 
care (Gahleitner, 2011;Bausum et al., 2011). As shown above, young people who need 
residential facilities as a place to live frequently suffer from manifest behavioural 
problems and/or psychiatric disorders, including the above-mentioned antisocial 
behaviour patterns. These are as a rule related to their histories and particularly 
to highly traumatic experiences (Schmid, 2010; Gahleitner, 2011). The trauma 
education approach is based on findings of trauma psychology, education and 
social work and subscribes to the view that violent youths do not act in such a way 
due to mistakes in child-rearing or personality deficits, but that their behaviour 
results from traumatic experiences and cannot thus be brought under control by 
punishments or coercive measures.

For some years, therefore, procedures designed to support the staff of 
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residential institutions in their demanding task by means of specific further and 
continuing training on the one hand, and by the establishment of viable structures 
in the institutions on the other (Gahleitner & Homfeldt, 2012), have become more 
widely employed. To this end the therapeutic communities in Austria have done 
pioneering work and trained teachers and other staff in trauma education. Above 
all, they have focused on the fact that gaining an “understanding “of the “why“of 
the violence is the first step towards improvement. This approach will be evaluated 
in detail in the study.
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PROJECTS OF THE DAY

“NEW PERSPECTIVES” PROJECT
Zvesditza Peneva-Kovatcheva
Coordinator of the project “New Perspectives”

On 21.11.2013 FICE-Bulgaria has signed a cooperation agreement with UNICEF 
to implement a project related to a change in the pattern of work in the existing 
educational boarding schools called “New perspectives”. The whole team of FICE-
Bulgaria faces a highly responsible and ambitious task: on the one hand, based on 
its experience and expertise to support the professionals working in the Educa-
tional Boarding School / EBS/ in Dragodanovo and EBS in the city of Straldzha, and 
on the other hand - to contribute for the reform process in improving children’s 
care for children in conflict with the law. The project is result of joint efforts of 
UNICEF, FICE-Bulgaria and the responsible institutions at national and local level in 
the name of achieving a change in the best interests of children in EBS.

In recent months, allegations of abuse by staff at EBS - Straldzha exerted over 
children in it have been reported. Inspections by competent authorities followed, 
which resulted in a pre-trial proceedings. The State Agency for Child Protection 
(SACP) inspection ended with findings about exerted systematic violence and 
conclusions that children have a high threshold of tolerance to violence and they 
accept aggressive mechanism of action and violence as a pattern of behavior. This 
is confirmed also by cases of violence among the children in the boarding.

Analyses carried out within the UNICEF project “Individual assessment of 
children in conflict with law and children at risk”, part of the protection system and 
local commissions for combating antisocial behavior, and children placed in both 
EBS in District Sliven and District Yambol”, and the findings of the inspection of the 
SACP present the following situation:
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• In terms of organization and structure.There is no systematic and purposeful 
organization of work in EBS  based methodology for  environment of development  
and the role of environmental factors for each child placed .

• In terms of working with children. Unclear approaches to individual 
assessment of each child, an analysis of individual problem and lack of specific 
prospects. Inability and lack of skills to use individual and group work with the 
child‘s behavior, and lack of knowledge of the relevant mechanisms. Inability 
/ incapability to overcome the aggressive pattern of behavior and response 
mechanisms to such behavior resulting in personnel actions  that can escalate to 
physical punishment and cruel forms of violence.

• In terms of personnel. Lack of sensitivity to violence. Lack of staff and a 
team approach. Poor organization and staff structure, which leads to limited 
understanding of the responsibilities and rules of team interaction. Lack of basic 
competencies different from those of the teacher and counselor in school.

• Policies, procedures and documentation. Lack of policies and procedures 
as well as basic information packages for different levels of performance of work 
in child care. Normative, part of the procedures are known and respected, but it 
is unclear whether and how they integrate into the overall work of the individual 
case. Lack of policies and procedures in cases of violence over a child exerted by a 
staff member or another child.

• Inter-institutional collaboration. Both EBS are practically closed with respect 
to the use of resources in the community for social and psychological support. 
Besides contacts with the Municipality Commission for Combating Antisocial 
behavior  of Minors and Adolescents /MCCABMA/ practice are not available for 
arrangements and decision-making regarding children in teams with interested 
parties - Child Protection Department /CPD/, educational and health institutions 
and other professional communities.

In the framework of this project was conducted also a specialized assessment 
of children and young people in both EBS in terms of mental suffering as well as 
study of the sensitivity to the mental suffering of children by families of children 
at risk and staff at EBS. As a result of this two main problems have been outlined:

1. Children and youth in EBS need social and educational support according 
to their individual development and after adequate diagnostic assessment of 
mental, emotional and social development.

2. To solve the first problem a team of professionals is needed who have 
higher sensitivity and skills to recognize the level of psychological and social 
development of each child. In this sense, the staff of both EBS need increased 
sensitivity to violence and professional competencies related to work 
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organization, social case work, handling the child‘s behavior, work with the 
family, teamwork.

The presence of these two problems multiply a third one, which is the 
key in terms of global human rights issues, namely: lack of perspective for 
each individual child. Solving the first two problems will contribute to a clear 
professional vision in the short and long term and will give prospects for social 
inclusion and socialization.

The process of reform of the juvenile justice system and especially improving 
the care for children in conflict with the law requires both legislative measures 
and creating of adequate to the situation models for work so that gradually and 
purposefully there are offered alternatives for children who have performed 
delinquents, and these alternatives to be in their best interest and in compliance 
with national and international standards.

The main objective of the project „New Perspectives“ is to create a sustainable 
model for change in the functioning of the existing socio- educational boarding 
schools  based on the concept of the best interests of the child.

The project will be implemented in the time period November 2013 - July 2014 
and shall amount to BGN 108 000.

The team of the Association for pedagogical and social assistance for children 
(APSAC) FICE-Bulgaria is in the process of preparing an updated assessment 
and analysis of the situation in EBS - Dragodanovo and EBS – Straldzha. The 
analysis will create the basis for preparation of an action plan in the two board-
ing schools, which will provide the basic framework for introduction of change 
in EBS at different levels and in cooperation with various supporting roles. In its 
implementation will be involved as follows: team expert of APSAC FICE-Bulgaria; 
target groups - children and staff of EBS in Dragodanovo and Straldzha; the 
children‘s families; representatives of local institutions and the place of residence 
of the children. In the process of following-up of the effect and result of the 
implementation of the strategic approach and the specific activities under the 
project an assessment shall be made to include also the EBS in the village Varnent-
zi. The proposed models to work with children shall be introduced also there in 
coordination with the UNICEF team and partner institutions at national level. The 
plan shall include as follows:

• General structure and organization of the work process: physical environment, 
communication spaces, teams, mentoring, putting training into practice;

• Staff: training, supervision and consultation;

• Individual work with children: current estimates of the level of development 
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and needs of children; individual plans for social-pedagogical work for a period 
not exceeding three months; implementation plans; team meeting on occasions; 
support by specialists;

• Forms of group work;

• Organization of leisure and implementation of programs for leisure;

• External communication and negotiation;

• Work with families.

In order to achieve better coordination and efficiency in the implementation 
of the Action Plan at local level as well as to ensure sustainability, two local teams 
shall be created and trained called “Team of change” for each EBS.

After staff training on relevant topics and introduction of mentoring system, 
supported by consultants from FICE-Bulgaria, the staff will begin preparing the 
current estimates of each child upon a pattern adapted from the practice of 
institutions for children in conflict with the law.

For each child shall be specified a distinct multidisciplinary team for cases 
consisting of mentor, teacher, social worker from CPD, representative of the MC-
CABMA and, if necessary, another specialist (according to need of consultancy on 
an individual problem).

Real capabilities and resources of children in EBS shall be used and through 
organization of everyday life will be achieved stimulation to show a higher degree 
of autonomy, support and promotion of their activity in taking their own decisions, 
making choices and learning from their own experience.

Organization of everyday life and leisure time is a tool which will create the 
conditions in which children can alternate different types of activities (household 
duties, study, work, entertainment, leisure, communication and contacts) that 
occur in different spaces, in different times and by interaction with other people.

The activity will be implemented in parallel with the implementation of other 
activities related to the modification of the care  pattern in EBS, it shall be phased 
according to the topics after each training and shall be structured and advised by 
experts - consultants, and will be coordinated by members of “Team of change” 
in EBS.

Correctional expeditions with children from EBS will be conducted in an 
unknown environment based on correction methodology developed by FICE-
Bulgaria for corrective work on children and youth. Participation in the expedition 
will put children in different and extreme conditions where by responsibility 
towards themselves and others in the group they will form character qualities and 
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Hourly training activities with educational character shall be organized in or-
der to develop in the children practical skills for everyday life. Step by step during 
daily work with children in EBS, the program for risk prevention, the program 
in interests in leisure, the program for professional development will be imple-
mented. Teams of FICE-Bulgaria will encourage the creation of an effective system 
for child participation and right to have their own opinion. The system for child 
participation will structure clear parameters for codes of conduct and relationships 
in compliance with accepted rules and daily rhythm in EBS.

Achievement of concrete results in the gradual introduction and implementation 
of the model for change in EBS shall require involvement of different factors and 
interested parties. And what is more - coordinated and coherent approaches 
regarding a specific case of a child will allow for building on existing resources and 
making decisions in the best interest of the child.

Part of the process of change in EBS is the external communication and “opening” 
of the institution to the opportunities offered by the community. Interinstitutional 
cooperation is part of the pattern of change, and skills to initiate an interaction will 
be part of enhancing the professional competence of the staff in the institutions.
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„I CAN – GIVE ME A CHANCE“ PROJECT
Zdrava Vodenicharova
Expert Publicity

In the last two years the Dutch program of teaching calculation Remelka once 
again became a widely discussed topic among school teachers and education ex-
perts in Pazardzhik. 

Yet the experts discuss the Bulgarian Remelka – as a program that supports 
the process of inclusion of children with special educational needs in the stan-
dard schools, enhances the acquiring of the subjects from children with learning 
difficulties. It also helps teachers in finding the correct approach to each child and 
towards the communication with parents and puts the kids in situation of success 
and increases their skills in calculation as well as their social skills. It became pos-
sible owing to the “I can - give me a chance” project, which started at the end of 
2011, led by FICE–Bulgaria and in partnership with six schools in the Pazardzhik 
region and the Resource center.

The activities are financed by the Human Resources Development Operation-
al Programme, co-financed by the European Union especially for supporting the 
education of children and pupils with special educational needs.

Due to the project the Dutch methodology was refined and thus Remelka was 
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completed as an overall program, applicable and adapted to the Bulgarian reality 
and the Bulgarian school.

For those, who are unaware, I will remind that Remelka is a practical tool for 
working with children who have difficulties in acquiring the mathematics. It is a 
system by which the child gains the exact knowledge and develops the precise 
skills necessary for learning specific terms and operations in an easy and entertain-
ing way. Working with the social competence parts of Remelka children learn how 
to use the measures, tools as clock and thermometer, institutions as post, means 
of transport, calculator, cash machine, shopping, etc.

For these two years, with many efforts, willing for work and enthusiasm, the 
project team, experts, school directors, parents, teachers and children achieved 
the follow results:

• 54 teachers in Pazardzhik region passed trainings for work with Remelka 
mathematics programs and social competence;

• 100 children with special educational needs and learning difficulties from the 
region worked and still work with the program;

• 35 parents of children with special educational needs participated in group 
for support of parents; a Programme for teachers and specialists for work with 
parents of children with learning difficulties was developed and 45 teachers were 
trained how to use it;

• The last two parts of social competence programs were developed – Money 
calculation and Concept of time and knowledge of the clock;

• Special Remelka software was developed – Remelka “game” that helps chil-
dren to assimilate their knowledge in calculation. The software gives opportunity 
to the children with motor difficulties and problems with the precision motoric to 
touch the interesting world of mathematics by using the computer;

• 8 short situational movies were created to present the use of different social 
skills and terms;

Informational materials for the process of integration of the children with spe-
cial educational needs, their successes, the project and Remelka were created and 
disseminated among the local and professional community.

Officially the project ended but FICE-Bulgaria will continue to look for op-
portunities more schools to start using Remelka in their programs and learn-
ing classes as well as to offer and provide trainings of Remelka for all  profes-
sionals who are interested from.
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THE MAGIC WORLD OF REMELKA OR SPECIAL

ATTENTION TO EVERY CHILD
Dashenka Kraleva
Expert Adaptation and Project Manager 

When quite some time ago in 2005th I heard from one acquaintance of mine, a 
Dutch teacher, the word Remelka I could not imagine how much knowledge, ex-
perience and wisdom stand behind this euphonic name. His story about the aux-
iliary school in Burgas where colleagues have translated, adapted and are already 
working with this unusual for Bulgarian schools method, bewildered and intrigued 
me (a test finds out where children face problems during learning of calculation 
knowledge, and Remelka suggests accordingly training program for solving this 
problem). The fact that this methodology already exists in Bulgaria, which is so 
systematic and in the same time serving the individual needs of the children, was 
a truly motivating factor for serious work that has been done by a whole team of 
teachers and experts in the following 8 years.

The story of Remelka in Bulgaria is well known and I am not going to repeat it 
but I will tell you how the Bulgarian version looks like today, translated, adapted 
and developed by many Bulgarian experts using not only their knowledge, but 
their love for the kids as well. Because Remelka makes one thing clear: mathemat-
ics can be fun and everyone can achieve success.

At present, the Bulgarian version of the Dutch methodology for calculation and 
social competency Remelka has following parts:

Parts A1 to A9: called by us Mathematics, related to orientation in mathemat-
ics, getting familiar with numbers, adding, subtracting, multiplying and dividing. 
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Parts B: Social Competency: B1: Calculation of money and applications: Work 
with electronic calculator; Free Series: Comparing values and proper fractions; So-
cial skills and educating movies for them; B2: Concept of time and knowledge of 
the clock; B3: Measurement and Weighting.

Before I tell you specifically what constitutes each of the parts and products of 
Remelka, I would like to mention the projects and programs thanks to which we 
have been able to get and create this training tool – so extremely rich and useful 
for children with learning difficulties:

In 2003, through financial and methodological support of the Dutch Founda-
tion „Labor” and on the initiative of the Director of the school „Paisii Hilendar-
ski”, Bourgas, translation of the Remelka mathematical parts A, teachers training 
and work with children have been launched. Over the next three years, Burgas 
colleagues already have gained experience in working with Remelka, they train 
teachers from Pazardzhik, and later on in Sofia, but the methodology is experi-
mented only at auxiliary school level.

From 2007 to 2010 the Association for helping children and youngsters in 
Zwolle, Netherlands and FICE-Bulgaria have formed a team of teachers-experts 
with the task to improve the mathematics A part and to translate and adapt part 
B3: Measurement and Weighting, from the so called Social Competency parts. The 
project which allows for the realization of the step in the assembly of the method-
ology in the Bulgarian version was funded by the Ministry of Foreign Affairs of the 
Netherlands, under the MATRA Program. Besides increasing the paper version of 
the methodology, this project allows for the training of 500 teachers from the then 
newly established Resource Centers in 14 regions of Bulgaria, which also today 
continue to work with more than 3000 children. The project is implemented with 
the support of the Ministry of Education and Science. 

After completion of the Dutch project, the interest in Remelka not only did not 
decrease, but mass illegal distribution has started: copying, scanning and distrib-
uting the methodology online, in not a very good way of “ours”, without consider-
ing the fact of purchased copyrights by FICE-Bulgaria, or the absolute inefficiency 
of using “small pieces“ of Remelka instead as a system of logic that can be un-
derstood only after proper training of teachers. It was a sign that the “hunger” 
of teachers for these new forms of presentation of learning content is very high 
on the one hand, and on the other that the perspective of the Dutch authors of 
“learning by doing and playing” really works also in Bulgaria. So persistently and 
supported at all levels: by children, parents, teachers, specialists, we have come to 
the current project: I can – give me a chance, BG051PO001-4.1.04 – 0138, financed 
by the Operational Programme “Human Resources Development”, Supporting the 
education of children and pupils with special educational needs. Through this par-
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ticular project we were able to “finish”, so to say, Remelka. And not only to com-
plete it, but to go beyond Dutch achievements, creating software that is not only 
a game, but a fun math system, inspired again by the logic of Remelka. A very im-
portant tool for future work with children will be new educating films for various 
social skills related to the material in the methodology.

As already mentioned, Remelka is not only a system of programs with enter-
taining math, but also learning about life. Besides mathematical knowledge ac-
quired by children, it achieves many educational objectives: development of prac-
tical intelligence - knowledge to solve everyday problems, related to: calculating 
the surface - tiles, paints etc., structuring and planning of daily life, guidance on 
a scaled map, using the calendar, shopping and making budget, circulation of 
money in the bank and payment options with different types bank cards, social 
behavior and providing assistance and support to friends or adults; education in 
the spirit of savings and respecting the efforts of parents to provide their children 
with resources for education and development. Some of these topics are not pure 
mathematically oriented, but they show what we use of mathematics in life, espe-
cially to those of us who have no particular attitudes or have, because of a disabil-
ity, less opportunities for higher mathematics achievement.

The new parts resulting from this project are the following:

B1: Money calculations

In this section children will learn how to determine the value of goods and 
items. Calculating/handling of money is one aspect of calculation with large social 
significance. For a person to function independently in a society, it is necessary to 
understand and to be able to operate with money and everything related to mon-
ey and payment activities, such as circulation of money in the bank, using a bank 
account, bank automates and card payments, knowledge of financial documents 
of everyday life such as a receipt, invoice, etc.

The handling of money is linked to the following aspects:

• Ability to handle money in a technical way;

• Understanding of the value of different goods of everyday life;

• Relation of the individual to its functioning in the society.

Below we shall clarify what we mean by these three aspects.

Technical skills for handling money

This aspect incorporates the following skills:

• Understanding of the value of coins and banknotes;
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• Calculation of coins and notes according to their value;

• Adding and subtracting of amounts to be paid. In many cases the technique 
is used to calculate total amount of referencing what coins or bills has to be paid;

• Rounding of amounts, rounding amounts to five and ten and respectively 
payment by five or ten cents, in case of larger amounts - rounded to the larger coin.

Knowledge of the value of different goods of everyday life

Children should be able to learn, to know that one bicycle costs between one 
hundred and two hundred BGN and a kilogram of sugar is about two BGN. So 
through periodic repetition children should learn to monitor and compare the 
prices of goods shown on advertisings. Thus they learn to know their values and 
compare them.

Relation of the individual to its functioning in the society

Thirdly, learning about handling of money is directly related to the functioning 
of the individual in collective life. People should be able to deal with proper 
management of their financial resources - salary, pension or a scholarship.

This means that they should be in position to compare and cover their expenses 
with the income they have.

In general, children should learn how to create a budget. They should be able 
to:

• Determine how much money should be reserved for fixed costs. To put it 
in a different way, they should be able to determine how much of their income 
should be reserved for fixed costs in order to have enough money to meet other 
expenses;

• Determine how much (what amount) is needed to cover daily expenses such 
as food and clothing;

• Allocate an amount for hobby, leisure, holidays;

• Learning skills for planning of the purchase of expensive goods and objects 
and respectively allocate resources for this.

The above three aspects of handling money are presented in alternating order 
and in different ways. It starts with techniques for handling money - knowledge of 
the value of coins and notes and exchange principles.

Following are presented the rest two principles.

Section „Money” calculation covers following five parts:

• Part 1: Preparation for money calculation;
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• Part2: Learning to use coins up to one BGN and rounding;

• Part 3: Learning of the abbreviation „lv” (BGN) and the banknotes of 2,5,10,20,50 
and 100 BG, change of money ,rounding and input in drafting of a budget;

• Part 4: Assumptions for the value of goods and creating of a budget;

• Part 5: Money circulation in the bank.

A brief explanation of these parts will be presented below.

Part 1: Preparation for money calculations;

In 8 teaching blocks the following activities will be presented:

• Recognition of the value of products, goods and products;

• Learning how to handle certain means of payment;

• First experiences with the operations of changing money.

These aspects are represented by organizing of a “market” through two games 
with bags of pretzels with different values.

Part 1 ends with a final test.

Part 2: Learning handling of coins to one BGN and rounding

In 8 teaching blocks (study blocks from 9 to 16) activities will be performed as 
follows:

• Games with coins of 1, 2, 5 and 10 stotinki and shopping with them;

• Coins of 20 and 50 stotinki and one BGN and shopping with them;

• Rounding to 10, initially unrelated to the calculus of money, and later on used 
in the tasks of shopping;

• Practical application of lessons learned in organized “Annual Bazaar”.

Part 2 ends with a final test.

Part 3: Learning handling of banknotes to 100 BGN and input in preparing of a 
budget.

This part introduces the abbreviation BGN “lev” (learning block 17). Budgeting 
will be presented in educational blocks 18 and 23. Values of different objects, goods 
and products shall be reviewed. Entering of price comparisons. Presentation of 
banknotes of 2, 5, 10, 20, 50 and 100. Introduction of tasks for shopping with them. 
Using of price lists to exercise shopping activities, giving change and rounding.

This part ends with a final test.

Part 4: Presumption of value of goods and budgeting
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This part consists of 5 academic blocks (lessons blocks 24-28). It works with a 

shopping list and exercises for reading of receipts. An emphasis is put on budgeting 
as well. As a conclusion of Subpart 4 we have planned development of the project 
“School trip”. This is a project which is a pilot project and should serve as a model 
for future projects. Additional knowledge is presented in the project “Holiday”.

This section will end with a final test as well.

Part 5: Money circulation in the bank

In this part will be considered the most common forms of money  circulation  
in a bank (bank operations), for example: opening a personal account, payment 
into a bank account, withdrawal and deposit to a personal account, getting a bank 
transfer

Appendix to B1

Working with electronic calculator.

Application Working with a calculator gives insight into the use of an electronic 
calculator in computation of tasks. In Bulgaria has always been a discussion 
whether to allow children to use calculators in class. I am convinced that if the 
child does not have a chance to learn to calculate in another way - the calculator is 
an indispensable supporter and modern means of avoiding errors.

Presentation:

In this application, children are taught to work with an electronic calculator. 
Especially for children who have difficulties with numeracy, the use of an electronic 
calculator is recommended, even as the only possibility to learn to count in 
everyday life, because:

For kids who know the numbers, this will allow to operate with larger numbers 
and perform more complex actions.

Nowadays, the use of electronic devices to calculate: a portable electronic 
pocket calculator or program, part of the computer software is something usual 
and very usable. Pocket calculator is cheap and each child could afford to buy it.

Electronic calculator and the work with it can prepare children for the work of 
the cashier, as the cash register operates on a similar principle. Good cash registers 
already linked to a computer are easy to use and manage, even by people who 
have some intellectual disabilities.

It is good to tell the children that the prototype of the computer, but designed 
to calculate with large numbers was created by John Atanasov, American physicist, 
mathematician and engineer whose father is  Bulgarian from the Yambol village 
“Elezhdik”. This story is a very special one because a Bulgarian is called the “father” 
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of the computer!

What is the structure of this application?

This application consists of 5 academic blocks. Each block represents an 
independently presented topic.

Academic Block 1

In this study block are presented the possibilities of using an electronic 
calculator. Its functions are described in detail and there are exercises for pressing 
/using of its keys.

Academic Block 2

Then follows the practice of doing certain actions in addition and clarifying 
to a given assignment. Actions such as addition, subtraction, multiplication and 
division shall be introduced; children learn to display numbers with a decimal 
point, the disappearance of zero after a decimal coma. Specific advices are given 
to children in terms of rounding some numbers.

Academic Block 3

In this learning unit children learn to deal with amounts of money by using 
electronic pocket calculator. Mostly studied are addition and subtraction of money. 
Here again we consider the rounding.

Academic Block 4

Here we study multiplication and division of sums of money using an electronic 
calculator and rounding.

Academic Block 5

In this last study unit again we study approximate amounts, including presenting 
more actions to be performed with the calculator. Example: You have 5 BGN, how 
many lemonade bottles you can buy, if a 2 liter bottle costs 1.39 BGN?

Application “Free Series”: Comparing values and fractions

These are the parts that are recommendable and can be learned after A9 of the 
mathematical part of Remelka. They are directly related to everyday life, especially 
with the parts “Money” and “Measuring and weighting”, already known as B1 and 
B3. They deal with mathematical concepts in their relation to the daily life of every 
one of us. We would like to bring to your attention some very interesting parts of 
the already known Dutch methodology for teaching mathematics Remelka. They 
have a relationship with both parts of the mathematical series A and B – “Social 
competence” of Remelka. The team that prepared the new edition of Remelka 
positioned them in parts B, due to their practical orientation.
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The free series is highly targeted to children with special educational needs and 

learning difficulties.

1. Comparing

2. Fractions

When Remelka is used as a standalone curriculum and mathematics is taught 
only by it, it is necessary to make a choice from the above presented parts. The 
reason is that these parts can be used not in the order in which they are numbered, 
but in a different order.

Part 1 of the Free Series “Comparing” may be started even while the child is 
studying A 9: Adding and subtracting with numbers because it is recommendable 
if the child loses interest or encounters major difficulties, A 9 to be stopped and it 
to study parts of the Free Series. Pars of the free series are associated with B parts 
of Remelka. B 3 “Measuring and weighting”, B1 “Money”, B2 “Time” often require 
that the children understand what is the correlation between price-weight, road-
time, or to have an understanding of a fraction.

If you start with Comparing (Appendix B1), you can safely proceed with the 
next part 2 “Fractions” as it uses comparing periodically. The approach used in 
the Netherlands is interesting. It is using “comparative tables” in which we choose 
different strategies for solving problems: doubling, halving, addition, subtraction, 
multiplication and division.

In this section, children get acquainted with simple fractions and learn to 
perform operations with them concerning the calculation of the size and quantity. 
This is the second part of the Free Series (in the Dutch version Series 5) of the 
Program Remelka and is designed for children who have opportunities to continue 
their studies after mathematical parts of A 9. This is valid for children using special 
education, as well as for children in the upper grades of primary education.

Children who have already received training in the curriculum of primary 
schools, combined with the educational content of A 9 (Handling numbers) can 
get a complete learning program in mathematics (for training with only Remelka 
these are all programs A 1 to A 14). In the Bulgarian version of the methodology 
Remelka, the Free Series is placed to Part B (Social Competence) due to their 
strong commitment to the subject-shaped thinking, and they are recommended 
for children who cannot go with the expected temp in the Bulgarian school to 
abstract actions such as: multiplication and learning multiplication tables, division, 
fractions, percentages, scale, etc. Programs from the Free Series can serve and 
can be used by children with learning difficulties for better absorption and 
understanding of educational content delivered in Bulgarian textbooks.
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In modern life, using simple fractions and percentages, for example, is so 
large that the need to understand exactly what is behind the numbers and what 
is their meaning is very important and a matter of principle. It is also one of the 
reasons we to address this content and to dedicate sufficient time to it thus giving 
teachers again systematic tools for working with children in the difficult process of 
understanding of life around us. Children have concept and view on a fraction, and 
know how to write down a fraction as well.

Children are able to calculate quantities at given conditions such as: ½ or ¼ of 
the cake or ¼ of 1200 BGN etc.

Children can perform actions with simple fractions such as comparing, addition, 
subtraction, multiplication and division when they are linked with particular 
commodities or objects. For example: how many kilos of tangerines fit in 5 nets 
of 1.5 kg.?

Children can do calculations by adapting actions with fractions in life situations 
(for example): 6 paint cans of 1 ½ liters.

Starting points:

• The fractions are not introduced as an abstract concept but a concept has 
been proposed to use a recognizable and clear context.

• Fractions shall not be applied to calculate the “sums” but use specific variables 
such as: ¼ of a liter, kilogram, hour, ½ of 60 children, ½ of a box of bottles, 1/3 of 60 
BGN, 1 box, which contains 25 bags of coffee, etc.

We use again models and schemes. The above mentioned concepts work as 
models. For example: Boxes with its rows is a model for 3 x 4 or 4 x 3 bottles. In this 
way we speak of 1 out of 4 or 1 out of 3.

At a later stage, this model will be presented as a table with fields 3 x 4 or 4 x 3 
and then we’ll speak of scheme.

The fractions were visualized using comparison: if a cartridge is filled with a 1/4 
bottles, then we are talking about 1 out of 3 and 1 out of 3 holes being filled, i.e.in 
1 of every 3 holes there is a bottle.

In presentation of fractions we shall made a substantial difference between the 
terms “size” and “quantity”.

For „size” we use tasks where we divide pizzas or pancakes in pieces. Tasks 
related to “quantity” are always related to something familiar such as: how much 
is ¼ of 12 000 spectators?

Equality of fractions is learned by using structured amounts (see section 3). In 
addition or subtraction of fractions, the concept of equalizing is being introduced. 
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As already discussed, we do not speak of  sums  yet. This is still the case of adding 
or subtracting quantities. For example:

How many packets washing powder have I if I have a ½ box and 1/3 box?

Special attention shall be paid to the implementation of lessons learned (adaptation).

All fractions are available in context related to specific situations described. 
Then there are tasks in which it is necessary to apply the lessons learned.

How is this part structured?

• Part 1: Simple Fractions where the numerator is 1 (study block 1 to 4)

• Part 2: Simple Fractions where the numerator is bigger than 1 (study unit 5 to
7)

• Part 3: Exercises with simple fractions: comparing, addition, subtraction,
multiplication and division (study Block 8 and 9)

• Part 4: Exercises with application and adaptation of simple fractions (Study
Unit 10)

To be continued...
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