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Водени от държавата 
усилия за прекратяване  
на насилието срещу 
деца  
Как да станем държава лидер?

Контекст
Всяка година повече от 1 милиард деца преживяват наси-
лие. Насилието срещу деца (НСД) подкопава всички други 
инвестиции в децата и със своето отрицателно въздействие 
върху целия живот и последици, които се предават между 
поколенията, компрометира здравето на децата, тяхното об-
разование, развитие и бъдещи възможности.

Признавайки важността на този проблем, през 2015 г. све-
товните лидери поеха ангажимент до 2030 г. да прекратят 
всички форми на насилие, злоупотреба и неглижиране на 
деца, като една от Целите за устойчиво развитие. През юли 
2016 г. Генералният секретар на ООН даде старт на Глобал-
ното партньорство за прекратяване на насилието срещу 
деца и асоциирания към него Фонд. Партньорството включ-
ва: правителства, агенции на ООН, международни организа-
ции, гражданския сектор, религиозни групи, частния сектор, 
благотворителни фондации, изследователи, академици и 
деца, като обединява техните гласове, действия и ресурси 
в едно уникално публично-частно партньорство фокусира-
но изцяло върху прекратяване на насилието срещу всички 
деца.

Фокусирайки се върху това да постави насилието срещу 
деца високо в световния дневен ред, да усили натиска за 
промяна и да ускори прогреса на терен, Партньорството, 
през първите две години от съществуването си, привлече 23 
правителства, чиито страни станаха държави лидери; члено-
вете му нараснаха до близо 300 организации; подпомогна 
създаването и разпространението на Решенията на INSPIRE 
за прекратяване на насилието1; предостави близо $30 ми-
лиона под формата на грантове за борба със сексуалното 
насилие над деца онлайн и насилието над деца по време на 
конфликти и кризи; и подсили тези, които работят за прекра-
тяване на насилието, включително като организира встъпи-
телната среща на върха за намиране на решения в Стокхолм 
по-рано тази година.

Само през 2018 г. броят на държавите лидери се удвои (от 
13 на 23). Това нарастване в стремежа за лидерство е обна-
деждаващо, но не е достатъчно. Целта на Партньорството 
броят на държавите лидери да нарасне повече от четири 
пъти, като през следващите три години броят им стане над 
100, е продиктувана от спешността – през 2021 г. вече ще 
сме почти преполовили периода до 2030 г. Ако искаме да 
постигнем ЦУР 16.2., то колкото повече се приближаваме 
до 2022 г. и докато посредничим в периода от поемането 
на публичен ангажимент за прекратяване на насилието до 
подготовката и започването на изпълнението на ясен план 
за действие, трябва да осигурим и драстично увеличение на 
страните, които поемат ангажимент и изпълняват планове. 

Държави 
лидери

Държавите лидери са онези страни, чиито лидери 
са се ангажирали официално да подкрепят дейст-
вията за прекратяване на всички форми на наси-
лие над деца и които прилагат мащабния техничес- 
ки пакет INSPIRE и наблюдават неговите ефекти. 
Глобалното партньорство гарантира, че политиците 
и практиците ще имат достъп до решенията, екс-
пертизата и ресурсите, от които се нуждаят, за да 
подготвят и изпълнят плана си.

1. INSPIRE, обявен през юли 2016 г. заедно с Глобалното партньорство за прекратяване на насилието над деца, е основан на доказателства пакет за всички ангажирани с предо-
твратяването и реагирането на насилието срещу деца и юноши. Той представлява избрана група от стратегии, извеждащи напред 43 интервенции, базирани на най-добрите налични 
доказателства, които да помогнат на страните и общностите да засилят фокуса си върху програми и услуги за превенция. Тя е разработена от 10 основни агенции: СЗО, CDC, Глобал-
ното партньорство за прекратяване на насилието над деца, PAHO, PEPFAR, Заедно за момичетата; УНИЦЕФ, UNODC, USAID и Световната банка.
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Стратегия  
„Прекратяване на насилието“
Следващите три години

Държавите лидери в центъра на амбициозните цели за 
2019-2021 г.

С ранния успех на Партньорството идва нова възможност. 
За да разширим въздействието на Партньорството и да пос- 
тавим основите за системни промени в глобален мащаб, ние 
си поставихме амбициозни цели за следващите три години, 
като държавите лидери са в центъра на нашите планове.
Отправяйки се към фазата на увеличаване на мащаба, очак-
ваме Партньорството:

   да повлияе положително на още 100 милиона деца;
   да има 100 държави лидери (от 23 в момента);
    да набере поне 100 милиона долара повече за Фонда 

за прекратяване на насилието.

Стратегически цели за 2019-2021 г.

За да постигне целите си, Секретариатът на партньорството 
ще се съсредоточи върху три стратегически цели:

(i)    увеличаване на търсенето на промяна чрез повиша-
ване на осведомеността и катализиране на глобал-
но движение, като се започне с кампанията “Safe to 
Learn“, както и чрез използване на HLPF 2019 за уве-
личаване на броя на държавите лидери;

(ii)   мобилизиране на нови ресурси за всички, които рабо-
тят за прекратяване на насилието над деца, свикване 
на експерти, които да подготвят основата за инвес-
тиции за прекратяване на насилието и поставяне на 
основите за значителна мобилизация на ресурсите 
през 2020 г .; и

(iii)   предоставяне на експертите на подкрепата, от която 
се нуждаят, чрез споделяне на доказателства и реше-
ния, посредничество при достъпа до експертни зна-
ния, създаване на глобална платформа за обучение 
и по-добро съгласуване на инвестициите от Фонда 
за прекратяване на насилието с новата стратегия на 
Партньорството.

Тези стратегически цели ще заемат централно място в но-
вия тригодишен бизнес план на Секретариата на Партньор-
ството, а ключови индикатори ще проследяват напредъка по 
отношение на дейностите и стратегическите цели.

Държави лидери
Ускоряване на действията за прекратяване 
на насилието
Държавите лидери остават в центъра на новата стратегия 
на Партньорството. Този документ е насочен към национал-
ните правителства и излага критериите за превръщането им 
в държави лидери, както и набор от необходими стъпки за 
ефективно предотвратяване и реагиране на насилието над 
деца.
Той е разработен заедно с експерти, включително с Изпъл-
нителния комитет на Глобалното партньорство, и ще бъде 
актуализиран периодично въз основа на текущия опит и до-
казателства.

За да бъдат признати като държави  
лидери, правителствата трябва да:

   поемат публичен ангажимент за прекратяване на насили-
ето над деца, като се ангажират да предприемат конкрет-
ни стъпки в рамките на 12 месеца от поемането на анга-
жимента;

   да формализират статуса си на държава лидер като из-
пратят официално писмо от името на отговорен минис-
тър или министерски екип до секретариата на Глобалното 
партньорство, в което детайлно да са описани плановете 
и/ или прогреса спрямо специфични стъпки, които обикно-
вено включват държавата да:

    определи държавен служител на висок пост, който да 
води процеса и да служи за координираш механизъм;

    свика и подкрепя група с множество заинтересовани 
страни в рамките на правителството и отвъд него, коя-
то да планира, осъществява и оценява дейностите;

    събира, структурира и анализира данни за НСД;
    разработи остойностен и базиран на доказателства 

Национален план за действие (НПД), който да поставя 
ангажираността на държавата за период от 3-5 години 
и, свързан с Плана, план за мобилизация на ресурсите;

    прилага НПД и да адаптира интервенциите в него спо-
ред доказателствата и вече наученото;

    осъществява продължаващи мониторинг и учене;
    докладва и отбелязва успехите си на глобални форуми, 

като Solutions Summit и High Level Political  Forum.

Партньорството насърчава своите национални партньори 
във всяка държава да подкрепят лидерството от страна на 
правителството и усилията за прекратяване на насилието 
над деца. Държавите партньори, включително правител-
ствата, могат, ако е необходимо, да получат катализиращи 
средства и адаптирана подкрепа от Партньорството.

Имате достъп до ресурси и техническа 
експертиза.

Учите се от другите и показвате  
най-добрите практики.

Част сте от нещо по-голямо: свързаност 
между секторите, избирателните райони  
и географските райони, като част от 
глобално движение. 

Чрез съвместни застъпнически инициативи 
ще спомогнете за укрепването на 
националните, регионалните и глобалните 
гласове и усилия.

Влияете върху дневния ред чрез  
привличане на инвестициите и 
мобилизиране на нови ресурси.

Получавате признание в световен мащаб 
чрез медийните канали и събития на 
Партньорството.

Защо да станете държава лидер?
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Действия на държавите лидери
Стандартен модел за постигане на промяна

Вдъхновена от съществуващите държави лидери, както и от 
успешни, основани на доказателства усилия за намаляване 
на насилието над деца, таблицата по-долу обобщава необхо-
димите стъпки за ефективно, мащабно предотвратяване и ре-
агиране на насилието срещу деца. Стъпки от 1 до 4 гарантират, 
че една страна е готова да приложи стратегии, информирани 
от INSPIRE; стъпки 5 и 6 създават национално пространство 
за планиране, адаптиране, прилагане и учене от прилагането 
на стратегиите за превенция на насилието.

Като допълва работата, извършена в страната от прави-
телството и свързани с него агенции, граждански органи-
зации, академични институции и агенции на ООН, ролята 
на Партньорството е да служи като глобален брокер и 
организатор, т.е. да създава връзки между търсенето на 
решения, опита и ресурсите – включително искания за тех-
нически средства или съвети, изграждане на капацитет и 
финансиране – и национално и/ или международно пред-
лагане на тези ресурси. Този подход на посредничество га-
рантира, че ние не се залавяме да правим това, което дру-
гите са в по-добра позиция да предоставят, проследявайки 
напредъка и качеството.

Документацията и ученето от страните ще бъдат помес-
тени, споделени и разпространени от Глобалното парт-
ньорство за предотвратяване на насилието над деца чрез 
уеб-базирана платформа, за да се гарантира глобален, 
регионален и национален обмен. Получените резултати 
ще включват обикновени документи, обясняващи как да 

се пресъздаде ученето (напр. Идентифициране на начина 
за изпълнение и измерване на механизма за промяна), 
инфографики, обобщения на приоритетни въпроси, уеб се-
минари, предоставени от платформата за обучение, както 
и инструменти и ресурси за подкрепа на изпълнението и 
измерването на превенцията на насилието.

   Учене от други държави и заимстване от 
доказани процеси за участие

   Инструмент за картографиране на 
съществуващите информация и програми

   Представителни проучвания на 
населението (напр. ПНСД)

   Смесени методологии като аналози 
и/ или прогнозни проучвания на 
населението (напр. за Предпоставките за 
насилие, административни данни и др.)

    Наръчник „Data to Action“

   Анализ на НПД по държава
   Наръчник за индикатори на INSPIRE
   Технически инструкции на Глобалното 
партньорство за прекратяване на 
насилието над деца

   Подход чрез Dialogue Toolkit, адаптиран 
към средата

   Наръчник за прилагане на INSPIRE
   Технически инструкции
   Инструмент за остойностяване

   Насоки за разработване на НПД
   Наръчник за обучение за INSPIRE
   Насоки за участие на децата

   Непрекъснат мониторинг и учене (индикатори на 
INSPIRE)

   Употреба на смесени методи и подходи за 
измерване

   Адаптиране на интервенции и приспособяване на 
НПД при необходимост

   Постигане на консенсус между правителството, 
националните изследователи и хората, изпълняващи 
дейностите на местно ниво, за да се улесни непрекъс-
натото предаване на информация и доказателства

   Изпълнение на НПД от множество участници
   Адаптиране на интервенциите докато наученото се 
развива

   Идентифициране на източниците на финансова 
подкрепа на национално ниво, а когато останат 
пропуски, на международно ниво

   Разработване и адаптиране на многосекторен и 
базиран на доказателствата НПД

   Насърчаване на многосекторната координация
   Смислено въвличане на деца

   Публичен ангажимент за НПД
   Назначаване на координатор от страна на 
правителството

   Създаване или укрепване на платформа,  
която включва всички заинтересовани страни

   Мобилизация на националните и международните 
координационни звена за данни, анализ, 
интерпретация и докладване

   Събиране и анализ на данни (Проучвания на 
насилието срещу деца (ПНСД) и други проучвания) 

   Структуриране на данни за дейности (с рамката  
на INSPIRE)

   Въвличане в диалог на национално ниво
   Аргументация на нуждата от инвестиции
   Консолидиране/ укрепване на политическата воля

6.  Мониторинг и Оценка

5.  Изпълнение

4.   Национален план 
за действие

3.  Национални данни

1.  Въвличане

2.  Ангажимент

Стъпките и дейностите не са изпълняват непременно по ред и се ръководят от различни партньори в различни страни

СТЪПКИ ПРИМЕРНИ ДЕЙНОСТИ ИНСТРУМЕНТИ

 

 

2. Проучванията на насилието срещу деца (ПНСД) предоставят възможност на изследователите да провеждат изследвания с богата и подробна информация, налична в ПНСД, и 
помагат за по-доброто ни разбиране и способност за предотвратяване и реагиране на епидемията от насилие срещу момичета и момчета. (https://www.togetherforgirls.org/violence-
children-surveys/).

Основен етап: Двугодишна актуализация на изпълнението на Националния план за действие

Основен етап: Публично обявяване и разпространение на Националния план за действие

Основен етап: Публично деклариране на ангажимент от страна на правителството

Основен етап: Публично деклариране на ангажимент от страна на правителството
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Ако се интересувате от това да станете държава лидер или да научите повече, моля свържете се със Сабине 
Ракотомалала в Секретариата на Глобалното партньорство за прекратяване на насилието над деца: 
sabine.rakotomalala@end-violence.org. 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1         Визуализация на действията на държавите лидери

(Август 2018)

Знание и Действие

От представянето му през юли 2016 г. техническият пакет INSPIRE е ключов ресурс за ангажиране с партньори, 
работещи за прекратяване на насилието над деца на национално, регионално и глобално равнище. Страните 
използват стратегиите на INSPIRE като основа за своите национални планове за действие за справяне с наси-
лието над деца и като ключова платформа, около която да се ангажират и мобилизират всички заинтересовани 
страни.

Докато техническият пакет INSPIRE се фокусира върху това какво могат да направят държавите и другите за-
интересовани страни за прекратяване на насилието срещу деца, налице е призната необходимост от по-ната-
тъшна подкрепа за адаптиране и прилагане на седемте стратегии на INSPIRE в различни контексти чрез предос-
тавяне на практически насоки и информация за това как да се приложи съдържанието на пакета и да се следи 
напредъкът на терен.

В отговор на тези искания през юли 2018 г. бяха публикувани два допълнителни ресурса:

    Наръчник на INSPIRE: Действия за прилагане на седемте стратегии за прекратяване на насилието над деца;
    INSPIRE: Насоки относно индикаторите и рамка за резултатите.

Новият наръчник, насочен към създателите на политики, практикуващите и застъпниците, предоставя подроб-
на информация за това как да се изберат интервенциите, които са най-подходящи за националния и местния 
контекст и как да се приложат интервенциите и пакетът като цяло. Неговите насоки са от значение за всички 
сектори, чиято работа оказва въздействие върху децата, по-специално в сектора на образованието, наказа-
телното правосъдие, здравеопазването и социалното подпомагане. Насоките относно индикаторите включват 
набор от основни индикатори и информация за това как да се дефинират и измерват. Индикаторите са предназ-
начени да се използват едновременно с насоките за програмиране за всяка стратегия, включена в наръчника 
за прилагане.


