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: контекст на проучването

са немалка част от причините.

Възможни други фактори са разочарование от

бездействието на институциите, некомпетентост на

работещите в звената за закрила на детето и

неосведоменост какво е редно да се направи в ситуация,

когато някой е свидетел на насилие над дете.

В България правото на защита от телесно наказание е

определено от Закона за закрила на детето (чл. 11.2) и

Правилника за неговото прилагане (&1.1 и &1.2),

Закона за защита от домашното насилие (чл. 2),

Наказателния кодекс (чл. 131.4, чл. 137, чл. 187) и

Семейния кодекс (чл. 125.2).

Проучването на нагласите относно правото на защита от

телесно наказание в България е планирано и проведено

в отговор на протребността на екипа на Национална

мрежа за децата да проучи ситуацията в страната по

отношение на това право и да оцени развитието й в

сравнение с преди 5 години, с цел изработването на

адекватни комуникационни послания към настоящите и

бъдещи родители в България. То е част от дейностите

по проект CHAPTER - Children Help

Правото на децата на защита от телесно наказание е

учредено в международното право чрез поредица от

документи, водещи началото си от Конвенцията на ООН

за правата на детето (чл. 19, чл. 28.2, чл.37). По-

нататъшно правно развитие и тълкувание на това право

дават Коментар №8 (2006 г.) и Коментар №13 (2011 г.)

на Комитета по правата на детето, както и редица

европейски документи като Хартата на основните

права (чл. 4, чл. 20, чл. 24), Европейската конвенция за

правата на човека (чл. 3, чл.8), Решения на

Европейския съд по правата на човека.

Въпреки това, разбирането и приемането на това право

както от широката общественост, така и от отделни

представители на институции, работещи с деца, остава

под въпрос. Основни негативни фактори са натрупаната

обществена инерция, личният опит от детството, както и

недостатъчното разпространение и усвояване на

позитивни възпитателни модели от настоящите

родители. Изчерпани ресурси на семейството, непълно

семейство (най-често самотни майки), инвалидизация на

някой от родителите, психиатрична болест на родител

или на детето - също
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: основни принципи

Доброволност

- провеждане на проучването само при изразено

съгласие от страна на респондентите, вкл. всички групи

деца;

Сигурност

- приоритизиране на физическата и психо-

емоционалната безопасност на респондентите,

изследователите и всички евентуално въвлечени лица;

Консултиране

- отчитане на становищата и позициите на всички

заинтересовани страни: респонденти, отговорни

институции, възложител и изследователски екип;

Информиране

- предоставяне на ясна информация на

заинтересованите страни, на достъпен за съответното

лице език, относно всички процедури и следствия,

свързани с провеждане на проучването.

Всички членове и външни сътрудници на НОЕМА, във

всички етапи от планиране и провеждане на

проучването, се придържаха към следните принципи,

уточнени от Национална мрежа за децата като

възложител или подразбиращи се от естеството на

работата:

Чувствителност към контекста

– разбиране и внимание към различните участници и

споделеното, особено с оглед на чувствителната тема,

която е обект на проучването;

Анонимност

- несподеляне на информация за участниците, която

може да доведе до тяхното разпознаване;

Недискриминация

- в подготовката, провеждането и оценката на работата

по настоящото техническо задание не се допуска

дискриминация от какъвто и да било вид;

Съобразяване с мисията, визията и ценностите на

Национална мрежа за децата и Етичния кодекс за

работа с деца;
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: цели и задачи

процесите преди и след използването му;

 Да проучи нагласата към разбирането за правото на

защита от телесно наказание във връзка с правото на

„закрила от страна на държавата“ и разбирането на

правото на мнение.

Цел 3 - Да направи сравнителен анализ с резултатите от

национално представителното изследване през 2013

година.

Задачи:

 Да даде информация относно основните източници на

информация и знание за родителството и детското

развитие (картографиране на „авторитетите“ по

въпроса – списания, медии, теории, лидери на

мнения).

Цел 4 - Да идентифицира и апробира послания,

насочени към предотвратяването на използването на

телесно наказание.

Задачи:

 Да проучи и консултира послания, насочени към

предотвратяването на телесно наказание.

Цел 1 - Да установи степента на разбиране на правата

на децата като цяло – имат ли децата права, кои са те и

какво включват, има ли противопоставяне между правата

на детето и родителите.

Задачи:

 Да картографира различни семейни модели на базата

на разбирането за възпитание, наказание и телесно

наказание;

 Да проучи различни модели на вътрешна комуникация

в семейството (родители/ деца) и моделите за

разрешаване на конфликти в семейството.

Цел 2 - Да установи нагласите на родители, млади хора,

бъдещи родители и деца към правото на детето на

защита от телесно наказание и социо-културните

влияния, които ги формират.

Задачи:

 Да даде представа за практическата честота и

видовете използвано телесното наказание от родители

като възпитателна мярка, както и на

8



: дизайн на изследователския проект

комуникация и процесите, предхождащи и последващи

използването на телесно наказание (цели 1 и 2);

 Даде необходимата информация за сравнителен

анализ (цел 3);

 Верифицира хипотези 1, 2 и 4.

3. Провеждане на национално представително проучване

сред деца на възраст от 3 до 6, от 7 до 11 и от 12 до 17

години. Проуч-ването сред децата:

 Даде количествена информация за дела на децата,

при които прилагането на телесни наказания е довело

до отчетливи щети;

 Верифицира хипотеза 3.

4. Провеждане на онлайн проучване за тестване на послания

сред родители на деца под 18 години и с млади хора на

възраст от 20 до 35 години. Онлайн проучването:

 Апробира послания за предотвратяване на

използването на телесно наказание (цел 4);

 Верифицира хипотеза 5 и тества алтернативни аудио-

визуални концепции.

1. Провеждане на дискусии във фокус-групи с родители на

деца под 18 години и с млади хора, бъдещи родители.

Посредством дискусиите:

 Бяха верифицирани и актуализирани типовете

родители и семейни модели, очертани от

изследването, проведено през 2013 г. (цел 1);

 Бяха идентифицирани основните модели на

комуникация между деца и родители (цел 1);

 Бяха проучени задълбочено процесите, предхождащи

и последващи прилагането на телесно наказание (цел

2);

 Бяха генерирани идеи за послания, насочени към

предотвратяването на използването на телесно

наказание (цел 4).

2. Провеждане на национално представително проучване на

нагласите сред родители на деца под 18 години и с млади

хора на възраст от 20 до 35 години. Националното предста-

вително проучване на нагласите:

 Предостави количествена информация за типовете

родители, семейните модели, моделите на
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по семейно положение

: структура на извадката : проучване сред родители и младежи
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: мнение за рисковете на средата [1]

На първо място, помолихме респондентите да оценят

доколко безопасно е тяхното населено място за децата по

10-степенна скала, в която 1 означава „най-безопасно“, а

10 – „най-опасно“. Като цяло, оценките на

интервюираните през 2018 г. родители и младежи са

сходни. Повечето респонденти са склонни да дават

средни оценки, но даващите оценки „по-скоро безопасно“

(от 1 до 3) надвишават с около 10-12 пункта даващите

оценки „по-скоро опасно“ (от 8 до 10 по скалата).

Мненията на респондентите, обаче, варират съществено

според типа населено място. Ако в малките градове и

селата дяловете на „спокойните“ надхвърлят три и

съответно четири пъти тези на „обезпокоените“ родители

и младежи, в областните градове превесът им е

незначителен, а в столицата е налице обратното

съотношение: дяловете на „тревожните“ респонденти

надвишават два и половина пъти тези на „спокойните“.

Степента на тревожност, също така, се е повишила за

последните 5 години. Ако пред 2013 г. оценяващите

своето населено място като най-безопасно или по-скоро

безопасно за деца (от 1 до 4 по скалата) са били около

половината от респондентите, днес те са около 40% (38%

12

при родителите и 42% при младежите).

Родителите и младежите са единодушни в определянето

на най-сериозните рискове за децата днес в България. На

първите места по дял на посочилите са рисковете от

разпространение и злоупотреба с вещества (алкохол,

цигари, наркотици), агресията между децата, опасността

от инциденти и катастрофи и лошата приятелска среда.

Единствената отчетлива разлика между двете групи

респонденти е, че родителите придават по-голяма тежест

на проблема с детската агресия и реално го приравняват

с риска от разпространението и злоупотребата с

вещества.

Изключително важно е да се отбележи, че преди 5 години

агресията между децата изобщо е отсъствала от списъка

на най-сериозните рискове. Също така, респондентите и

от двете групи са придавали два пъти по-слабо значение

на риска от разпространение и злоупотреба с вещества в

сравнение с този от инциденти и катастрофи, докато днес

той се оценява като най-сериозен. Аналогично, през 2013

г. рискът от лошата приятелска среда е споменаван

няколко пъти по-рядко от опасността децата да станат

жертви на престъпление, докато сега на практика сериоз-



: мнение за рисковете на средата [2]

ността на тези два риска е изравнена за респондентите.

Въпреки че ранжирането на рисковете изглежда много

сходно според респондентите от различните типове

населени места, има значителни разлики в тежестта,

която те им придават.

Разпространението и злоупотребата с вещества и

детската агресия са много по-съществен проблем за

хората в големите градове, доколкото дяловете на

посочилите ги са с около 15-20 пункта по-високи от тези в

по-малките населени места.

Опасността от инциденти и катастрофи и престъпността

са посочвани един и половина до два пъти по-често в

столицата, отколкото в другите части на страната, докато

лошата приятелска среда и липсата на организирани

занимания за свободното време се очертават като по-

характерни за градовете проблеми.
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И ако дотук изброяваните рискове могат да се свържат

по-скоро с характеристики на средата, опасността от

лоша приятелска среда и липсата на организирани

занимания имат отношение по-скоро със заетостта на

родителите и по-рядко получаваната подкрепа в

отглеждането на децата от страна на членове на

разширеното семейство.

И не на последно място, акцентът върху лошите

икономически условия като риск за децата се споменава

малко по-често в селата. Заслужава си да отбележим

това, за да имаме предвид, че стресът на родителите

може да е причинен от безработица и безпаричие, а не

само от напрегнатия и забързан начин на живот.
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разпространение и употреба на наркотици, 

цигари, алкохол

агресия между децата, в училище

опасност от инциденти и катастрофи

лоша приятелска среда

престъпност - кражби, отвличане, насилие, т.н.

лоши икономически условия

липса на организирани занимания за свободното 

време

липса на грижи или лошо възпитание в 

семейството

лошо здравеопазване

лошо образование

лошо влияние чрез медиите

не зная/ не мога да преценя

NB! пряко сравнение между резултатите би било подвеждащо,

тъй като през 2013 г. въпросът е бил отворен [спонтанни

отговори], а през 2018 г. - с предефинирани опции, според които

интервюерите кодират отговора на респондента. Данните за 2013

г. са с обединени релевантни отговори.
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: разбирания за възпитанието 

Важността за възпитанието на детето на правото му да

бъде изслушвано, насърчаването му да изразява

мнението си, и играта с родителите, продължава да е

предмет на широк обществен консенсус. Приблизително

девет от десет респонденти застъпват тези становища

както в групата на родителите, така и в тази на

младежите.

Като цяло може да се каже, че възрастовата група, на

която мнозинството респонденти са склонни безусловно

да се съгласят с желанието на едно дете, се измества с

една нагоре. Ако през 2013 г. мнозинството родители са

посочвали възраст между 6 и 10 г. като подходяща за

свободен избор на храна, между 11 и 15 г. за избор на

учебна насока и между 16 и 18 за всичко останало, днес

мнозинството посочва възраст съответно между 11 и 15,

между 16 и 18 и над 18 години. На практика, според

разбиранията на родителите, децата могат да избират

напълно самостоятелно храната, облеклото и учебното си

заведение, и то по-късно, отколкото техните по-големи

братя и сестри. При младежите все още мнозинството

респонденти избира като подходяща по-малката

възрастова група, но при тях също отчетливо се

забелязва тенденцията към запазване на контрола до по-
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късна възраст.

Една част от тази завишена рестриктивност, като

например отиването на парти или в друго населено място

без придружител, в много голяма степен произтича от
съответни промени в регулаторната рамка и

последващата промяна в обществените разбирания,
засягаща децата и родителската отговорност. Друга част,

обаче, най-вероятно произтича от високата степен на
тревожност от рисковете на средата, като се започне от

масовото разпространение на информация за вредността

на храните, мине се през страховете от влиянието на
приятелската среда, за което се съди по желания на

детето или младия човек за промяна на външния му вид,
и се стигне до злоупотребите с трудовото

законодателство, на които вероятно всеки от

респондентите е бил свидетел.

Към регистрираните посредством груповите дискусии

проблеми при комуникацията между деца и родители,
трябва да добавим и негативната тенденция родители и

деца да прекарват все по-малко време заедно. Ако преди
5 години около половината родители са прекарвали най-

много по 4-5 часа с децата си в делничен ден, сега този

дял е почти 70%.



: съгласие с желанията на детето/ възрастова граница 

15

34

1 2 4 2 1

25

20

29

6

50

12

3

21

64

63

59

42

74

78

5

15

6

35

4
13

17

да се храни с 
каквото то 
прецени

да реши какво 
да облече

да си боядиса 
косата

да отиде на 
парти само

да си направи 
татуировка

да реши какво 
да учи

да отиде само 
в друг град

да работи

до 5 г. 6-10 г. 11-15 г. 16-18 г. над 18 г.

6 3

31
32

1 1 1 3 1 2

36
44

7 9
3

29

5
8

22
17

36

44

20

38

33
29

6 4

56

46

76

30

61 62

да се храни с 
каквото то 
прецени

да реши какво 
да облече

да си боядиса 
косата

да отиде на 
парти само

да си направи 
татуировка

да реши какво 
да учи

да отиде само 
в друг град

да работи

до 5 г. 6-10 г. 11-15 г. 16-18 г. над 18 г.

2013 г. 2018 г.родители 2018, n=614родители 2013, n=580

в %



: разбирания за възпитанието

Според оценките на родителите, те посвещават средно по
около 53 часа седмично на дейности, посветени на
децата. Различните дейности, посветени на децата, могат
да се групират в четири основни категории:

 битови потребности (посрещане на основните нужди),

 учене (образование и възпитание),

 игра (забавления и дейности в свободното време)

 и общуване (разговори с децата).

Относително най-големи дялове от родителското време
се падат на играта (наблюдение на ирата, игра и
забавления с детето вкъщи и занимания на открито) –
средно около една трета. Това, обаче, се отнася преди
всико за родителите, които имат деца до 10-годишна
възраст – при тях около 35-40 на сто от времето е
посветено на забавления, спрямо 22-27 на сто при
родителите на по-големите деца. От споделеното от
участниците в груповите дискусии личи, че заниманията
на открито са любима дейност заедно с децата, на която
те придават изключителна важност.

Ученето (възпитание на човешки качества, придружаване
до занимания и лични занимания с детето по
задължителни образователни и допълнителни дейности)
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съставлява почти същата част от заниманията с децата,
както играта (около една трета), но това се отнася преди
всичко за родителите на деца от 3 до 10-годишна възраст.
Родителите на най-малките харчат за образование и
възпитание около четвърт от общото си време за децата,
а родителите на деца над 10 години – около 36-37%.

Грижите за основните нужди са на трето място и
съставляват средно между една пета и една четвърт от
отделяното време. Бащите, обаче, посвещават на
подобен вид дейности едва около 16% от времето си за
децата. По тази причина играта и ученето съставляват по-
големи дялове от времето на бащите, отколкото от
времето на майките, но като абсолютни стойности,
майките посвещават повече време на децата си за
всичко.

Общуването с децата заема най-малка част от
родителското време – около 14-15%.



: време, посвещавано на детето
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: процеси, предшестващи телесното наказание [1]

 Когато детето изпада в афективно състояние:

тръшка се, реве, не желае да напусне дадено място

(например магазин, място за игри и забавления) и

родителите са изчерпили словесния си „арсенал“ за

справяне със ситуацията.

Данните от количественото проучване показват, че при

подобни афективни състояния на детето, дяловете на

респондентите, които биха реагирали със шамар

остават непроменени в последните 5 г. – в рамките на 4

до 6% и от двете групи респонденти.

Немалко родители признават, че част от причините да

прилагат телесни наказания и травмиращи практики са

емоционалните състояния, които поведението на децата

им предизвиква:

 гняв („избухване“) – най-често споменаван като

причина за обиди, крещене и телесни наказания (от

Идентифицирани бяха няколко основни типа ситуации,

при които се прилагат телесни и сходни на тях наказания:

 Когато родителите изживяват шок от факта, че с

поведението си детето се е поставило в голяма

опасност за живота и здравето му;

 Когато поведението на детето е повод за афективно

състояние на родителя. Подобно афективно

състояние може да е свързано както с гняв,

предизвикан от предположения относно причините за

съответното държане на детето (най-вероятно

погрешни), така и от подсъзнателно чувство на

безсилие, страх или паника от загубения контрол.
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Р5: На 4 г. беше, когато излезе от партито и 
тръгна на улицата между колите и така я 

нашамарихме, че оттогава не е повторила.

М: А от какво поведение на децата си излизат от 
нерви и прилагат физически наказания?

Р5: Когато искат нещо.
Р7: Или децата са хипер активни – постоянно 

тича, вдига шум.

Р7: Ако гледаш от медицинска гледна точка, 
някой път шамарът е полезен, и за големите е 
полезен – случка, инцидент, изпада някой път в 

шок и му трябва нещо да го събуди. 



: процеси, предшестващи телесното наказание [2]

1/4 до около 1/3 от родителите);

 обида – споменавана най-често като причина за

игнориране на детето и оставянето му да се нарани,

ако не слуша предупрежденията;

 срам от хората

 и страх от загубата на контрола върху възпитанието – и

двете, посочвани средно от всеки десети родител като

причина за различните видове наказания и

травмиращи практики.

„Рационалността“ на прилаганите травмиращи практики,

обаче, е в голяма степен илюзорна. Ако отговорите на

родителите се разпределят по типове – „рационални“,

„емоционални“ и „смесени“, ще видим, че родителите,

които привеждат изцяло „рационални“ аргументи са

малцинство.
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: възприемане на възпитателните мерки от децата  

Друго важно наблюдение е, че детското поведение е в
голяма степен реципрочно на това на възрастните и това
се отнася в най-голяма степен за реакциите на обида,
сърдене и игнориране.

Дяловете на децата, посочили подобни свои реакции на
нежелано поведение на възрастните в най-голяма степен
съответстват на реципрочните дялове - реакции на
възрастните в случаите, когато не са доволни от детето.
Единият „се сърди“ и не говори на другия е в най-голяма
степен симетричното поведение. Често това е обща и
споделена реакция – и двамата не желаят да си говорят.

Неумението да се комуникира е най-вероятното
обяснение и на други проблеми, които родителите
съобщават за децата си – лошо държане с други деца, с
учители и с други възрастни, отказ да се изпълняват
домашни и учебни задължения. Обучението на децата в
социални умения в детските градини и в училищата е
обречено на неуспех, ако те не виждат тези умения да се
практикуват от възрастните. Очевидно, усилията трябва
да започнат от обучение на родителите да разговарят с
децата си.

При вглеждане във възприятията на децата за
отношенията им с възрастните ясно проличава, че
споменатите най-често срещани проблеми – нежелание
да изпълняват разпореждания, лошо държане, трудна или
блокирана комуникация, са реакции на това, което детето
преживява от взаимоотношенията си с възрастния. Всяка
подобна постъпка на детето има своя предистория, която
възрастните са забравили или пренебрегнали.

Важно е да се отбележи, че децата по-често си
премълчават, когато видят у възрастния поведение, което
не одобряват. Докато възрастните по-често говорят и
обясняват неодобрението си от дадена постъпка.

От една страна, мълчанието на децата е резултат от
неравенството във властовите отношения и страхът,
който те изпитват от реакцията на възрастния.

От друга, комуникирането на проблем във
взаимоотношенията е сложно социално умение, което
децата трябва да развият. Проучването сред децата
регистрира, че опитите да се решат проблеми с
възрастните по този начин е реакция на деца единствено
от най-горната възрастова група – над 14 г.
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: разпространение на проблеми с децата
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казвам му да не прави така

сърдя се, не му говоря

плача
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се иска от мен
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: възприемане на възпитателните мерки от децата 

КОГАТО СЪМ НЕДОВОЛЕН /НЕДОВОЛНА ОТ ПОСТЪПКА НА 

ВЪЗРАСТЕН...

*ДРУГО:

старая се да не му 
обръщам внимание 
/игнорирам

мамя, лъжа

ако мама не дава, ще 
питам тате

отмъщавам си 
(пишкам на плочките)

гушкам котето, за да 
се успокоя

бягам, скривам се

отивам при баба

говоря глупости

спонтанни реакции според възрастта на детето:

3-6 години:

• отивам в другата стая и се сърдя

• отивам при баба

• отмъщавам си

• гушкам котето

7-13 години:

• ако мама не дава, питам тате

• мамя, лъжа

• седя си, безразлично ми е

• или обиждам и аз, или бягам

14-17 години:

• говоря, за да изясня проблема

• игнорирам

в %

деца 2018, n=78



: място на телесното наказание сред родителските практики

 вербално насилие – крещене и обиди, се практикуват
системно съответно от всеки пети и всеки десети
родител, но като инцидентни случки са характерни за
по два и половина пъти по-големи дялове родители;

 физическо насилие – въпреки че едва един от десет
родители признават системно практикуване, четирима
от десет са пляскали детето си поне веднъж;

 неглижиране – всеки десети родител системно спира
да общува с детето си или го оставя да се нарани, ако
не слуша предупрежденията, а на близо една трета се
е случвало да постъпват по този начин.

Последните три типа практики са значително по-рядко
ползвани от столичани, родителите с висше образование
и тези под 30-годишна възраст, или поне са по-рядко
споделяни от тях.

Едва 7% от родителите твърдят, че никога не са изпол-
звали никакъв вид негативни и травмиращи практики.

Както участниците в груповите дискусии, така и
отговорилите на количественото проучване родители
твърдят, че използват най-често позитивни възпита-телни
методи:

 поощрения – словесна похвала (системно – поне
няколко пъти месечно - при девет от десет родители),
награда с любима дейност (системно при четирима от
пет) и материално поощрение (системно при четири от
десет);

 повторения и обяснения – системни при около четири
пети от родителите.

Въпреки че разпространението и честотата на използване
на негативни и травмиращи практики се признават по-
рядко, те представляват съществена част от родителския
„възпитателен арсенал“:

 негативни оценки за поведението – критика и даване
за пример на други деца, се използват системно
съответно от близо половината и малко над една
четвърт от родителите, като тези над 30 г. и в
населените места извън София ги практикуват срав-
нително по-често;
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: честота на използвани решения при проблеми с децата
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: използване на негативни възпитателни методи
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: институционално телесно наказание

Данните показват, че тези сведения на родителите не са
само косвени. Сред семействата, чиито деца посещават
детска градина или училище,

 41% са пострадали от вербално насилие над децата
им;

 22% - от телесни наказания чрез удар или
причиняване на болка;

 14% - от игнориране на дете;

 10% - от телесно наказание чрез ненамеса при
опасност от нараняване;

 4% - от телесно наказание чрез причиняване на
физически дискомфорт.

Родителите в София и селата, на възраст над 40 г. и тези
с деца до 3-годишна възраст малко по-често съобщават
за упражняване на подобни типове насилие спрямо
децата им, което може да се дължи на по-развита
чувствителност по темата.

Българските деца, обаче, са заплашени от телесни
наказания и други травмиращи практики не само в
семейството. Образователните институции също носят
сериозни рискове. Според родителите, в детската градина
или училището, които посещава тяхното дете, системно
се практикува:

 вербално насилие, което според четирима от десет
родители се изразява в крещене и според една четвърт
– в обиди;

 игнориране (според 14%);

 телесни наказания чрез удар или причиняване на
болка – по 12-13% съобщават за пляскане по дупето и
дърпане на ухо, 8% - за шамари и 5% - за удари с
предмет по няколко пъти на месец;

 телесно наказание чрез ненамеса при опасност от
нараняване, практикувано редовно според 14%;

 телесно наказание чрез причиняване на физически
дискомфорт - всеки десети съобщава, че децата
редовно са наказвани да стоят в неудобна поза, а 4% -
че са мазани или хранени с люто.
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: нагласи към ролята на обществото 

На този фон, негативните тенденции по отношение на
мненията за ролята на държавата не са изненадващи.
Както сред родителите, така и сред младежите драстично
са намалели дяловете на респондентите, според които
държавата трябва да се намеси в случай на пляскане на
дете в семейството – от над половината от респондентите
през 2013 г., до 36 и 29% съответно сред родителите и
младежите днес.

Също така, въпреки че остават мнозинство, много
съществено са намалели и дяловете на тези, които биха
сигнализирали на телефон 112 за случай на
малтретиране на дете: от над 80% и при двете групи
респонденти, до 58 и 55% съответно сред родителите и
младежите.

В съзнанието на респондентите, обаче, между държава и
общество няма знак на равенство. В сравнение с 2013 г.
са намалели дяловете и на тези, според които намесата в
чужди семейни дела може да доведе само до
неприятности – от над 80%, съответно до 56 и 53% при
родителите и младежите.
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: краткосрочни ефекти от телесното наказание

 позитивни и негативни стимули, свързани с любими
и нелюбими дейности и вещи, като даване на
допълнителни задачи, даване на пари или вещи като
награда, лишаване от любими вещи и любими
дейности – оценени като ефективни от 40 до 60% от
респондентите;

 психически и физически травмиращи практики,
оценени като ефективни от около 20% - младежите
поставят в тази група критиката, даването на други
деца за пример и оставяне на детето да пострада, а
родителите добавят тук също изолиране и игнориране;

 и вербално и физическо насилие, оценено като
ефективно от около 10% - обиди, крещене, телесни
наказания.

С други думи, „търдите ядра“ на привърженици на
травмиращи практики са между 5 и 15% за различните
видове и при тях прилагането им може да се оцени като
инструментално, а при останалите в „периферията“ (още
15 до 35%) – като афективно.

Повечето участници в дискусиите се обединиха около
мнението, че най-разпространеното у нас телесно
наказание – шамарът, обикновено не постига желания от
родителите корективен ефект. Същевременно,
участниците посочват редица негативни ефекти, които
могат да последват непосредствено след удрянето на
шамар.

Според мнението на мнозинството от възрастните,
участници в количественото проучване, телесните
наказания и други травмиращи децата практики не
постигат желания „възпитателен“ ефект. И младежите, и
родителите подреждат различните видове родителски
практики в четири основни групи по ефективност:

 позитивни практики като похвали, личен пример,
обясняване и убеждение и даване свобода на избор –
оценени от над 80% от респондентите като ефективни;
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М: Какво, според вас, се случва след като детето е 
претърпяло примерно шамар, постига ли ефекта, 

който родителят цели?
Р5: Не.

Р1: За момента може би да. По-малките може и да 
не запомнят, но по-големите - вече със сигурност. 



похвали, словесни поощрения

личен пример

обясняване, убеждение, повторение

даване на свобода на избор

даване на допълнителни задачи

пари и вещи като награда

лишаване от общуване, излизане, любими дейности

лишаване от пари и любими вещи

критика, даване на други деца за пример

оставяне на детето да пострада от действията си

изолиране, игнориране

физически наказания като шамар, удари, дърпане на уши

скарване, викове, наричане с неприятни думи

физически наказания като люто, стоене прав или в неудобна поза
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: непосредствени емоционални последици

По отношение на емоционалните последици за децата,
мненията на родителите и на младежите не са така
единодушни. Родителите придават почти еднаква важност
на чувствата на съжаление за стореното, страх от
родителите, унижение, обида и срам – всяко посочено от
по една трета. Същевременно, младежите акцентират в
най-голяма степен върху страха на децата от
родителите (четирима от десет), следвани от обидата и
унижението (по една трета). Срамът и съжалението за
стореното са на трето място, посочени от по ¼.

Наред с оценките за липса на ефективност, родителите и
младежите са единодушни, че прилагането на телесни
наказания с причиняване на удар и болка носят изобилие
от негативни емоции както за децата, така и за
възрастните, които са ги приложили.

Както според родителите, така и според младежите,
водещите емоции, които изпитвата родителите, са:

 съжаление за стореното;

 разочарование от поведението на децата;

 жал за децата;

 желание за компенсиране на стореното.

Емоциите, които респондентите посочват, могат да се
разделят в два основни типа според това, върху какво се
концентрират:

 върху детето и последиците за него от акта на
насилие – съжаление, жал, желание за компенсиране,
срам, страх от последиците;

 върху родителя и неговото преживяване на
ситуацията – безсилие, разочарование от детето, гняв,
безразличие или дори удовлетворение.
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: емоционални последици за родителите след телесно наказание

родители 2018, n=614 младежи 2018, n=400

в %
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: емоционални последици за децата след телесно наказание
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Втора линия от причини се оформя от обяснението на
децата, че възрастните са често „ядосани“ /напрегнати,
изнервени и „не понасят нашите лудории“. Този тип
обяснение, който е извън домейна на възпитанието и
търси изцяло отговорността от възрастните, дават по-
големите деца, общо 15% от всички. При по-малките (3-7
години) това обяснение често се свежда до „защото
(възрастните) са лоши“.

Най-големите (14-17 години) предлагат още повече
обяснителни модели:

 „защото искат пълен контрол“ /“да правиш само това,
което те искат“;

 „защото така са възпитавани самите те“;

 „защото не знаят как да постъпят в такъв момент и има
много емоции“.

Като цяло, изследването не регистрира закономерност
при обяснителните модели спрямо личния опит на децата
като обект на физическо наказание. Все пак, сред децата,
които споделят, че ги бият, се наблюдава по-висока
склонност да се обяснява поведението на възрастните
като немотивирано през възпитание – т.е. наказание „без
причина“, „просто искат кавга“.

Значителен дял от интервюираните деца, които са имали
личен опит със ситуации на наказание, отказват да
посочат най-неприятната за тях (21%). В останалите
случаи отговорите на децата се натрупват около две
ситуации – шамар (34%) и наказание със стоене прав до
стената, с лице към стената (23%).

Първата от двете ситуации се случва типично вкъщи, а
втората – в училищната институция.

И в двата случая водещата емоция на възрастния според
децата е „ядосан“, а водещата емоция на детето –
„уплашен“. Заедно с „уплашен“ детето посочва и „тъжен“,
особено когато се случва наказание „прав с лице към
стената“. С други думи, мненията на младежите се
оказват по-близо до реалните емоции на децата.

Попитани защо според тях възрастните постъпват така,
половината деца - които имат мнение по въпроса и
независимо от личния им опит - посочват 2 основни
причини, свързани с възпитанието:

 „защото децата не слушат“ /“правят нещо лошо“ (30%);

 „за да научат децата да не правят грешки“ /“за да ни
възпитават да не правим лоши неща“ (12%).
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: двете най-тежко преживяни /най-неприятни за детето ситуации  



: дългосрочни последици от телесното наказание

.Дългосрочните последици от прилагането на телесно
наказание са значително по-важни за участниците от
краткосрочните ефекти, доколкото във всички дискусии
тази тема веднага се появи спонтанно при споменаването
на ефектите и на нея беше посветено повече време.

От гледна точка на страничните негативни последици,
участниците в групите повдигнаха много по-сходни
проблеми, отколкото по отношение на краткотрайните
ефекти. Във всички дискусии беше споменато, че
телесните наказания могат да доведат до физически
увреждания, агресия и трайно влошаване на поведението
на детето, като акцента върху агресията беше най-силен
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М: А как се отразява подобно нещо върху 
отношенията родители – деца?

Р7:  На мен не ми се е отразило абсолютно никак, 
т.е. не съм имал проблеми в това отношение.

Р3: На мен – положително, горе-долу по-послушен 
станах. 

Р7: ... Всичко е до психика, може да предизвика 
агресия, може да предизвика обилна психика, може 

непукизъм.
...

Р3: ...Даже едното детенце два пъти скача от 
четвъртия етаж. Братчето поотрасна малко и то 

започна да прави същия опит. 
...

Р2: Виждала съм деца, които са бити и все пак мама 
си е мама и тати си е тати, то няма да отиде при 

комшийката, въпреки, че майка му го бие постоянно. 
То приема това като за нормално поведение и не 

осъзнава, че има друг модел.



От друга страна, както показват данните от други въпроси
в рамките на интервюто, страхът и уплахата доминират
чувствата на децата относно този тип ситуации.

Психолозите записват:

 Настойчиво гледаше в очите ми, сякаш искаше още да
говори с мен...

 Продължителен поглед с упорито мълчание! Следеше и
за погледа на майка си...

От разказите на децата може да се види, че всички
свързани с негативен опит разкази описват ситуации на
наказание и няма нито един разказ за нанесен побой или
получен шамар. За този вид телесно наказание децата не
говорят, този опит те не споделят.

Това наблюдение се потвърждава и от записите на
интервюиращите децата психолози, които са
регистрирали 6 случая на насилие с физически
последици /увреждания за децата (заекване, тикове,
ниско изгризани нокти). Във всички тези случаи
експертите установяват високо ниво на тревожност у
децата, желание и нужда у тях да споделят, но в крайна
сметка нито едно не говори за това. Причините за това
мълчание могат да бъдат намерени главно на две места:

От една страна, самата ситуация на интервюиране не
дава достатъчно свобода на детето – макар и интервюто
да се провежда със съгласието на родителя, но без
неговото присъствие (в друга стая от дома или на друга
пейка в парка), то родителят си намира незначителни
поводи да влезе, да се намеси, напомняйки за себе си, да
прекъсне за кратко интервюто.
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: преживяване на болката



Младежите, от своя страна, освен обич и грижа, най-
често препоръчват на родителите строгост и
взискателност.

Децата също бяха попитани как те биха възпитавали
своите деца, когато пораснат. Повечето от техните
отговори са огледално отражение на това, което виждат
от своите родители. Най-често то е свързано с морални
категории:

 понятия за добро и зло;

 честност и доброта;

 липса на насилие и агресия („да не се бият и карат“)

 добро възпитание и уважение към хората;

 самостоятелност и умения за справяне с живота.

Наред с това, налице е и възпроизвеждане на родителски
модели, някои с положителен, а други с отрицателен знак.
Вторият най-често даван отговор е „ще ги наказвам“.

Това категорично оформя посланието, което работещите
за децата трябва да отправят към родителите: да изтрием
наказанието от детството.

Закономерно, родителите препоръчват като алтернативи
на най-разпространените форми на телесно наказание
онези възпитателни методи, които преди това са оценили
като най-ефективни:

 обяснения, убеждение и повторение са подходяща
алтернатива според две трети от родителите;

 личният пример е посочен от около половината роди-
тели;

 около една трета препоръчват похвали и словесни
поощрения;

 около 30% пледират да се дава свобода на избор на
децата;

 между една пета и една четвърт намират за подхо-
дящи материалните стимули за децата.

Освен това, като свободно формулиране послания към
останалите родители, те най-често препоръчват:

 обграждане на детето с любов;

 разбиране, търпение и спокоен подход;

 грижа;

 време и внимание.
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: алтернативи на телесното наказание 



: нагласи към възпитание на децата – от децата
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ще им говоря /обяснявам

да бъдат честни и добри /добри хора

ще ги науча кое е добро и кое лошо

да се държат добре /да бъдат възпитани

ще ги възпитавам, както мен ме възпитават

няма да ги наказвам

ще им дам радост /с добро
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ще им купувам всичко, което поискат

ще ги успокоявам

ще им казвам какво може и какво не мооже

ще ги уча как да се справят

ще ги науча да бъдат самостоятелни

ще ги наказвам, когато не слушат

не зная /БО

деца 2018, n=78 [отворен въпрос]



Източници на информация
за детето и родителството

Co-funded by
the European Union

This publication has been produced with the financial support of the Rights, Equality and Citizenship
Programme of the European Union. The contents of this publication are the sole responsibility of its
author and can in no way be taken to reflect the views of the European Commission.

Project title: Children Help movement Against Physical Threatening and Emotional Repression
Projct number: JUST/2015/RDAP/AG/CORP/9176



: търсене на информация

Близо една трета от родителите и над половината от
младежите не могат да посочат източник, който според
тях предоставя полезна информация за децата.

Причините за това, обаче, могат да бъдат различни. От
една страна, по-често посочват източник хора, които са
по-заинтересувани от темата за децата, като например
жените. Посочилите поне един източник сред тях са със
17 пункта повече от мъжете (65 спрямо 48%). От друга,
това може да са хора, които като цяло са по-
информирани, като например хората над 30-годишна
възраст спрямо по-младите (67 спрямо 46%) и хората с
висше образование спрямо тези със средно (67 спрямо
54%). И от трета страна, това може да са хора, които в
по-голяма степен вярват в полезността на
източниците. Така например, 64% от жителите на
малките градчета посочват поне по един полезен
източник, в сравнение с 58% от жителите на областните
градове и 56% от столичани.

Най-честата причина за търсене на информация,
изтъквана от родителите, е здравословен проблем,
причинил поведението на детето. Четири от десет
родители, търсили информация, посочват това
основание.

Сред участниците в груповите дискусии, равнището на
познатост на институции и организации, които подкрепят
родителите във възпитателния процес, може да се
определи като изключително ниско. Информираността за
държавни и общински институции, ангажирани с подкрепа
на родителите във възпитателния процес е значително
под очакваната.

Име на конкретна организация или институция са в
състояние да посочат около 5-6%. Споменатите от
родители институции са Агенцията за закрила на детето,
Дирекция „Социално подпомагане и Детска педагогическа
стая; а от младежи - Агенцията за закрила на детето,
Отдел „Закрила на детето“ и Детска педагогическа стая.

Съответно 14 и 12% от родителите и младежите посочват
непълно, неточно или грешно име на организации и
институции. Най-разпространеният отговор е „Закрила на
детето“, който не дава възможност да се установи дали се
има предвид Агенцията за закрила на детето или
Отделите „Закрила на детето“ към АСП. Респондентите в
областните градове извън София и тези в селата малко
по-често от останалите дават такъв тип отговор, което е
причина дяловете на напълно неинформираните сред тях
да са относително по-ниски.

43



: полезни източници на информация
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училище, детска градина

семейството на детето

медицинско заведение

организация, работеща за родители и деца

интернет форум

държавна или общинска институции, 
отговаряща за деца

специализирано издание или сайт по 
проблемите на децата в интернет

специалист

не зная/не мога да се сетя

18

16

16

13

12
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8

1

57

училище, детска градина

организация, работеща за родители и деца

държавна или общинска институции, 
отговаряща за деца

семейството на детето

специализирано издание или сайт по 
проблемите на децата в интернет

интернет форум

медицинско заведение

специалист

не зная/не мога да се сетя

родители 2018, n=614 младежи 2018, n=400
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: причини да не се търси информация

Недоверието в ефективността на външната намеса и
липсата на ориентация кой е в състояние да предостави
помощ също влияят чувствително върху нагласата „да
изчакаме, да видим дали ще ни отмине“.

Това означава, че преодоляването на този тип родителски
реакции изисква не само и не просто информиране за
източниците на информация, а разчупване на стигмата
(дължаща се в немалка степен на стила на общуване на
образователните институции с родителите) и създаване
на доверие

1) в добронамереността и

2) в професионализма на подпомагащите.

Както беше споменато по-горе, поведението на децата и
способността на родителите да се справят с него е в
много голяма степен въпрос на престиж, който
възпрепятства търсенето на помощ. Един от десет
родители, които не са търсили информация за
поведението на децата си, признават, че са имали
потребност от чужда помощ или съвет.

В разпространението на тази специфична ситуация не се
наблюдават съществени разлики между различните групи
родители. Единствено живеещите в малките градове
малко по-често съобщават за подобно въздържане от
търсене на информация: 14%, в сравнение с 9% в
столицата и областните градове.

Сравнително малкия брой родители, имали потребност,
но не потърсили информация, не позволява да се
направи коректен анализ на причините. Най-голям дял от
тези респонденти твърдят, че са успели да разрешат
проблема без чужда помощ. Около една трета от тях,
обаче, направо признават, че са изпитвали срам да
споделят с някой това, което се случва с децата им. Още
една пета споделят, че са се надявали проблемът да се
реши без чужда помощ, което е косвено признание на
нежеланието „да се изкарват кирливите ризи на показ“.
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Респондентите на онлайн теста са значително по-

информирани от родителите и младежите като цяло по

отношение на конкретни институции и организации,

работещи в областта на правата на детето. Едва една

четвърт от тях не са в състояние да посочат никакъв

отговор, но още толкова посочват неадекватни, неточни

или прекалено общи отговори.

Най-популярната организация в областта е УНИЦЕФ,

спомената спонтанно от четирима от всеки десет

респонденти. Организацията е значително по-известна

на младежите, в сравнение с родителите, и също така,

те по-рядко дават общи или неточни отговори.

Сред спонтанно споменатите с точното си име

организации са също:

 SOS Детски селища,

 Червеният кръст

 и Национална мрежа за децата.

Половината от респондентите, участвали в оценката на

рекламни послания, са виждали или чували в

последната половин година послания на сходна тема –

засягащи правата и благосъстоянието на децата.

Закономерно, малко по-запознати са родителите спрямо

младежите, жените спрямо мъжете и живеещите с

партньор спрямо необвързаните. Хората под 40-годишна

възраст са по-запознати, вероятно поради по-голяма

заинтересованост към темата, а сравнително по-добрата

информираност на софиянци вероятно се дължи на

струпването на организации, работещи в областта, в

столицата. Впечатление прави обаче също, че хората с

по-високи доходи са по-малко запознати с послания за

правата и благосъстоянието на децата.

Двата най-ползвани информационни източника като

цяло са телевизията и интернет, като интернет е водещ

за групата на младежите. Интересно е, че родителите на

по-големи деца по-често са виждали послания в

интернет, въпреки че интернет е по-характерен източник

за по-младите. Въпреки че мъжете са по-слабо

информирани от жените, информираните сред тях

посочват по-голямо разнообразие от източници.

47

: познатост на институции и послания



Въпреки че цялостното харесване на двете послания е

почти еднакво – по три четвърти от респондентите го

харесват в голяма степен, по-емоционално възприетото

послание „Шамарът не остава на лицето, а в сърцето“

показва по-високи резултати (като дял) в повечето

сравнителни анализи. Това може да бъде разчетено като

признак за наличието на по-висока емоционално-

смислова връзка у респондентите, когато става въпрос

за нагласи към телесното наказание.

Посланието „Шамарът не остава на лицето, а в

сърцето“ (послание 1), според данните, събрани от

респондентите в онлайн изследването, носи по-дълбок

емоционален заряд от посланието „Уважавай, не

унижавай детето“ (послание 2).

Думата „сърце“ резонира пряко с емоционалното

разбиране на по-голяма част от респондентите от група

младежи (37%), вероятно заради възрастта им, в която

се залага повече на емоционални фактори в

изграждането на разбирания.

По-младите, заедно с необвързаните респонденти,

използват емоционалността си като средство за раз-

биране на по-високо ниво (37% и съответно 35%), срав-

нено с по-върастните и женени /омъжени респонденти.

Посланието „Уважавай, не унижавай детето“ е по-скоро

от рационалната страна на спектъра „емоция-

рационалност“. Повелителното наклонение, използ-вано

в самото послание, би могло да бъде част от причината,

поради която посланието се възприема по по-

рационален и не толкова емоционално наситен начин.
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възпитанието, на фона на все по-голямата им самотност

в това предизвикателство. Ако по времето, когато

днешните родители са били деца, възпитанието се е

възприемало като отговорност на цялото общество, днес

то се възприема като задача единствено и изцяло на

родителите. В големите градове тези тенденции се

усещат по-ясно, поради по-напрегнатия ритъм на живот

и относително по-малката помощ, която получават

родителите от страна на разширеното семейство.

Повишената тревожност за децата и по-голямата

отговорност на родителите имат като резултат стремеж

към по-голям контрол върху детето във всички основни

аспекти на неговия живот.

Общуването с децата се превръща във все по-голяма

ценност, но и все по-остро се усеща нейният дефицит. В

сравнение само с преди 5 години видимо намалява

времето, което родителите прекарват с децата си - ако

преди 5 години около половината родители са

прекарвали най-много по 4-5 часа с децата си в

делничен ден, сега този дял е почти 70%, а 1/3 от

родителите посвещават не повече от 3 часа.

Равнището на тревожност сред родителите и сред

младежите се е повишило чувствително през последните

5 г. Ако пред 2013 г. оценяващите своето населено място

като най-безопасно или по-скоро безопасно за деца (от 1

до 4 по скалата) са били около половината от

респондентите, днес те са около 40% (38% при

родителите и 42% при младежите).

Най-често идентифицираните рискове за децата в

България днес са разпространението и злоупотребата с

вещества (алкохол, цигари, наркотици), агресията между

децата, опасността от инциденти и катастрофи и лошата

приятелска среда. Ако преди 5 години агресията между

децата изобщо е отсъствала от списъка на най-

сериозните рискове, днес тя е поставена на първо място

по опасност от родителите, заедно с разпространението

и злоупотребата с вещества (по 54%) и на второ място от

младежите (45%).

Детето и възпитанието все повече се свързват с

напрежение и стрес, отколкото с щастие и

удовлетворение. Причината за това са все по-големите

изисквания към родителите как да осъществяват
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За сравнение, през 2013 година на това мнение са били

около половината от родителите. Като цяло, за период от

5 години все повече родители, но и млади хора без деца

са по-склонни да смятат, че детето може да взема

решения само на по-късна възраст.

Въпреки че използването на телесните наказания

намалява, те остават широко разпространени. Около две

трети от родителите някога са прилагали телесни

наказания и други травмиращи практики като

пространствена изолация, ненамеса при опасност от

нараняване, причиняване на дискомфорт чрез стоене в

неудобна поза или подлютяване. Делът на родителите,

които системно прилагат подобни практики, е около 1/4.

Макар и около 2/3 от родителите да споделят, че са

удряли детето си, тенденциите в нагласите спрямо

детето и възпитанието не са еднопосочни. Като цяло,

родителите са по-малко склонни да споделят крайни

становища и по-добре обмислят и осъзнават

практическите приложения на едно или друго твърдение.

Общуването с децата заема най-малка част от

родителското време – около 14-15%.

Неумението на родителите да общуват с децата си

резултира както във вредни практики като изолиране и

игнориране, така и в неумение на децата да комуникират

адекватно потребностите и емоциите си. 43% от

родителите смятат, че нежеланото поведение на децата

е опит те да се наложат над родителите; сходен е и

процентът, който смята, че децата им просто копират от

други деца. 35% обаче го обясняват с нужда от повече

внимание и общуване.

В същото време 94% от родителите смятат, че е важно

детето да бъде изслушвано, а почти толкова – 92% - че

трябва да бъде насърчавано да изразява мнението си. В

практиката обаче това се оказва трудно - почти 2/3 от

родителите смятат, че детето може да реши само какво

да облече едва след 11-годишна възраст. Сходен е

процентът на родителите, които смятат, че детето може

да реши само какво да учи след 16 или дори след 18-

годишна възраст – 68%.

51

: основни изводи 



срамни, отколкото телесните наказания.

Децата разпознават телесното наказание като

унизителна и болезнена възпитателна мярка. 3/4 от

децата, преживели някоя от най-разпространените

форми на наказания, споделят, че това им е причинило

болка, като близо 2/3 определят степента на болката

като средна или силна. Най-честите емоции при

изпитване на тези форми, които децата споделят, са на

страх и тъга.

Институционалната среда също не се справя добре с

премахването на телесни и сходни наказания.

Сведенията от децата и от родителите в това отношение

са еднопосочни. Изследването потвърждава, че в

училищата и детските градини подобни практики са

също често разпространени: 41% от децата са

потърпевши от вербално насилие; 22% от телесно

наказание като удар или причиняване на болка, а 14% са

били наказвани чрез игнориране.

Все повече родители осъзнават вредните последици и

съответно, оценяват негативно прилагането на телесни

наказания и други травмиращи практики. Нагласите по

отношение на телесното наказание се променят към по-

умерени и по-малко противоречиви, но остават в голяма

степен консервативни. Тревожен е фактът, че „твърдите“

привърженици на телесното наказание остават

константен дял от настоящите и бъдещи родители.

Колкото по-травмиращи от гледна точка на родителите

са прилаганите методи, толкова по-често те са

продиктувани от емоционални мотиви – от 24 до 38% от

родителите споменават емоционални причини за

прилагането на телесно наказание. Около 30% от

родителите споменават гняв и обида като причини за

прилагане на телесно наказание. Често срещани са и

срамът и страхът от загубата на контрол върху

възпитанието.

„Възпитателните“ методи, причиняващи емоционални

щети на децата, като обиди, постоянно крещене,

омаловажаване и подценяване се възприемат от

респондентите като значително по-травмиращи и

52

: основни изводи



В същото време, едва 30% от родителите са търсили

информация във връзка с проблем с дете. Име на

конкретна организация или институция в помощ на

децата са в състояние да посочат около 5-6%.

Обществените институции, имащи потенциално

отношение към подкрепата на възпитателния процес не

се припознават като полезни за родителите, а като

безучастни към потребността от подкрепа или като по-

скоро санкциониращи, отколкото помагащи.

По отношение на изследването на посланията, които

биха повлияли върху мнението на родителя по

отношение възпитанието на детето и използването на

телесно наказание, проучването показва, че

засрамващите или поучителни послания не са работещи.

Като резултат, налице е срив в доверието към държавата

като към легитимен агент, гарантиращ правата на

децата. Делът на родителите и младите хора, които биха

се обадили на 112 при малтретирано дете е намалял с

22-30%; държавните институции не се разпознават като

подпомагащи родителите в осъществяването на

позитивно възпитание.

Негативното отношение към ролята на държавата, обаче,

не означава негативно отношение към ролята на

обществото. Наблюдава се намаление на отрицателните

нагласи към намесата на странични наблюдатели и

съобщаването в случай на насилие към дете – докато

през 2013 година 80% са смятали, че намесата в

семейните разправии на други хора води само до

неприятности, то през 2018 този процент е спаднал на

56. Съществуват ясно изразени очаквания към появата

на организации и институции, подпомагащи родителите в

процеса на възпитанието.

Около 2/3 (67%) от родителите съобщават за системни

проблеми със своите деца, а 89% споделят, че са имали

някога проблем.
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