ПРОУЧВАНЕ
НА ПОТРЕБНОСТИТЕ НА ДЕЦАТА
ДОКЛАД

Проект „Повишаване на капацитета на Сдружение "Шанс и закрила" да създава партньорства в полза на децата”
се изпълнявас финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП.

Въведение
Настоящото проучване, е проведено в рамките на проект „Повишаване на капацитета
на Сдружение “Шанс и закрила” да създава партньорства в полза на децата”.
Неговите цели са да се изследват текущите и нововъзникващи потребности на децата
и предпочитаните начини за тяхното удовлетворяване и да се предложат идеи за
изготвяне и реализиране на програми и дейности с деца.
Участие в проучването взеха 276 деца на възраст от 7 до 17 год., 196 родители, 71
професионалисти – учители, педагогически съветници, социални работници,
психолози, логопеди.

Контекст
През последните години децата живеят в по-динамична и по-бързо променяща се среда
в сравнение с предишните поколения – демографски промени, замърсяване на
околната среда, активни контакти с други хора и култури, промени в начина на живот,
развитие на технологиите, неограничен достъп до интернет. Всички тези фактори
могат да се разглеждат като предпоставки за възникване на нови детски потребности,
които в еднаква степен са източници на нови предизвикателства и на нови
възможности. За да има полза и смисъл от работата с децата, е необходимо познаване
на тези нововъзникващи потребности и търсене на начини за тяхното удовлетворяване.
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Методология на изследването
В изследването бяха използвани следните методи и инструменти за събиране и анализ
на данни:
1. Въпросници за анкетиране на отделните групи изследвани лица. За всяка отделна
група изследвани лица (деца, родители и специалисти) бе разработен въпросник, който
да бъде попълнен анонимно от участниците. Въпросникът за деца и родители включва
15 въпроса, а за специалистите – 14. Въпросите са предимно от затворен тип с
възможност за един или повече отговори и такива, които изискват свободен отговор.
2. Интервюта. Проведени бяха интервюта с деца, родители и специалисти, работещи
с деца. Тяхната цел бе да се извлече по-подробна информация по темата на
изследването.
3. Фокусни групи. Те имаха важната роля за по-задълбочено изследване на
потребностите на децата и генериране на нови идеи и предложения.

Участници
276 деца и младежи – 240 деца, участници в анкетиране, 32 – във фокус групи, 4 – в
интервюта
196 родители - 183 родители, участници в анкетиране, 10 – във фокус групи, 3 – в
интервюта
71 специалисти, работещи с деца - 58 специалисти, участници в анкетиране, 10 – във
фокус групи и 3 – в интервю

Териториален обхват
Изследването се осъществи в 3 населени места от област Хасково – гр. Хасково, гр.
Свиленград и с. Левка.

Времева рамка на изследването
Анкетирането, фокус групите и интервюта се проведоха в периода октомври – ноември
2020.
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Профил на участниците
Общо в изследването участваха 276деца на възраст от 7 до 17 години. Те са ученици
от 10 училища в област Хасково – ОУ „Христо Смирненски” – Хасково, ОУ „Св. Иван
Рилски” – Хасково, ОУ „Св. Климент Охридски” – Хасково, ОУ „Никола Й.
Вапцаров” – Хасково, ОУ „Христо Ботев” – с.Левка, СУ „Св. Паисий Хилендарски” –
Хасково, ПМГ „Акад. Боян Петканчин” – Хасково, ЕГ „Проф. д-р Асен Златаров” –
Хасково, ПГМЕТ „Стойчо и Кица Марчеви” – Хасково, ПГССИ „Христо Ботев” –
Свиленград и СУ „Д-р Петър Берон” – Свиленград.
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196 родители от Хасково, Свиленград и с.Левка взеха участие в проучването - 183
участници в анкетиране, 10 – във фокус групи, 3 – в интервюта. Преобладаващата част
са жени.

мъже - 24
12%

жени - 172
88%

В изследването участваха и 71специалисти, работещи с деца, като най-голяма част
от тях са учители.
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Анализ на резултатите от проучването
В настоящия раздел са представени резултатите от проучването. Структурирани са по
области,свързани с представите за удовлетвореност на детето от неговото
взаимодействие с окръжаващато го среда – семейство, приятели, училище, свободно
време.
С цел представяне на всички гледни точки и по-голяма информативност на
резултатите, част от данните са изразени в сравнителна перспектива между деца,
родители и специалисти.

Щастливи ли са децата?
На въпроса „Най-често се чувствам …” 73% от децата отговарят, че са щастливи, 14%
- нито щастливи, нито нещастни 9% не знаят как се чувстват и само 4% заявяват, че са
нещастни. Според отговорите на родителите 87% от децата им са щастливи и 13% нито щастливи, нито нещастни.
За разлика от децата и родителите специалистите смятат, че 59 % от децата, с които
работят са щастливи, а 38% са нито щастливи/нито нещастни, а по-скоро напрегнати.
Тази разлика в мнението на специалистите би могла да се обясни с факта, че част от
тях са представители на социални услуги и работят с деца от рискови семейства.
Според данните от проучването смейството е основен фактор за щастие. Най-голям
процент от децата посочват, че са най-щастливи когато са със семейството си - 42 %.
Времето, прекарано с приятелите е източник на щастие за 33 % от респондентите, 23%
- се чувстват щастливи, когато се занимават с нещо, което обичат и 2% - когато са в
училище. Родителите отговарят по идентичен начин.

Какво би направило децата щастливи?
Децата се чувстват щастливи, когато се забавляват, когато се разбират със семейството
и приятелите, когато получават добри оценки в училище и когато някой се интересува
от тяхното мнение.
Най-голяма част от децата – 66% - заявяват, че са щастливи, когато се забавляват.
На второ място като фактор, за да се чувстват щастливи децата поставят
разбирателството със семейството и приятелите си. При по-големите деца ( 14-17 год.)
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добрите отношения с приятелите са водещи, докато малките поставят на преден план
общуването със семейството. Мненията на децата, родителите и специалистите при
тези отговори съвпадат.
Като източник на щастие 40% от децата посочват добрите оценки в училище, но само
за 18% е важно да бъдат похвалени от учителите.В този случай имаме разминаване с
мнението на родителите, 32 % от които мислят, че похвалата в училище прави децата
им щастливи.
Всяко трето дете е щастливо, когато получи материална придобивка (телефон,
компютър, дрехи…). Малък процент от децата (15%) отговарят, че са щастливи, когато
са в интернет.

Какво би направило детето щастливо?
51%
56%

да се разбира със семейството си
41%
45%

да се разбира с приятелите си
31%
28%

някой да се интересува от него/неговото
мнение и чувства
да е в интернет

10%
15%
32%

да го похвалят в училище

18%
33%

да има добри оценки

40%
63%
66%

да се забавлява
34%
32%

да получи подарък
(телефон, компютър, дрехи…)
Родители

Деца
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Кога децата се чувства най-нещастни?
Почти половината от децата посочват, че се чувстват най-нещастни, когато не се
разбират със семейството си или се скарат с приятелите си.
„Нещастен съм, когато се скарам с приятел или член от семейството.”
„Нещастна съм, когато се разочаровам от взаимоотношения с важен за мен човек.”
Несправянето в училище също носи негативни преживявавния според значителен
процент от децата (41%) и родителите (36%), участници в проучването. Наблюдава се
голямо разминаване с мнението на специалистите работещи с деца, като само 10% от
тях смятат, че това провокира децата да бъдат нещастни.
Когато никой не се интересува от мнението на децата и липсата на свободно време за
нещата, които харесват влияе негативно на около една трета от децата.
„Нещастна съм, когато не чуват мнението ми и не съм разбнрана.”
„Нещастна съм когато трябва да правя неща които не обичам и нямам време за тези,
които обичам.”
Специалистите не отчитат като негативни фактори несправянето със задълженията и
липсата на свободно време.Според тях децата са най-нещастни, когато никой не се
интересува от мнението и чувствата им.
Противно на очакванията и твърденията на възрастните, че интернетът е важен за
децата, само 13 % от участниците посочват, че неговата липса може да ги направи
нещастни.
Сред отговорите свързани с прояви на насилие, по-голяма част от децата се чувстват
нещастни когато станат жертва на психическо насилие – биват обиждани или
изолирани от връстниците си. Само 10% от децата свързват нещастието с това да
бъдат ударени.
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Кога детето се чувства най-нещастно?

когато го ударят

7%
10%
14%
20%
23%

когато го изолират

38%
37%
когато го обидят

29%
40%
37%

когато не се разбира със семейството си

49%
31%
43%

когато се скара с приятел

49%
24%
40%

когато никой не се интересува от неговото мнение
и чувства

34%
59%
13%
13%

когато няма достъп до интернет

22%
36%
41%

когато не се справя в училище
10%

32%
32%

когато няма достатъчно свободно време
12%
когато не получи желана вещ
(телефон, компютър, дрехи…)

Родители

Деца

12%
8%
22%
Професионалисти

От кого търсят подкрепа децата, когато са в трудна ситуация?
За децата семейството се оказва основен източник на подкрепа. По-малките децата
разчитат основно на родителите си. По-големите посочват, че в трудна ситуация
търсят помощ и от приятелите си. Това се наблюдава особено в тинейджърската
възраст, когато приятелите стават по-важни и значими за тях. 23% от децата в трудни
ситуации търсят съдействие от учител/треньор/специалист или друг възрастен, на
когото имат доверие.
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От кого търсят подкрепа децата, когато са в трудна ситуация?
98%
родител

79%
62%
31%
35%

брат/сестра
22%

41%
приятел

59%
45%
30%

възрастен, на когото има доверие

21%
55%
20%
23%

учител/треньор/специалист

62%
3%
интернет

10%
3%
2%

не се обръща към никого

15%
7%

Родители

Деца

Професионалисти

Какво е идеалното семейство?
Представата на децата за идеалното семейство е това, в което има любов,
разбирателство, подкрепа, уважение, зачита се мнението на всеки.
Идеалното семейство е това…
„което винаги те подкрепя, на което можеш да се довериш, с което се забавляваш, в
което си обичан.”
„в което родителите разбират как се чувстват децата.”
„в което всички се обичат и се забавляват заедно.”
„в което всички се изслушват”
„ в което всичкли, дори и децата имат отговорности.”
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Според родителите идеалното семейство, подобно на децата, е това, в което всички се
обичат, подкрепят, разбират и заедно решават проблемите. Според тях е важно
родителите да възпитават децата си, да уважават и зачитат тяхното мнение, да „дават
правилни съвети и да помагат на детето си да стане добър човек”.
Според специалистите все повече родители се стремят да задоволят материалните
потребности на децата си, за сметка на по-малко общуване и време за общи
преживявавния. Децата, от своя страна, споделят, че за тях е много важно да
разговарят с родителите си, да пътуват и да се забавляват.

Какви са добрите приятели?
Децата държат най-много приятелите им да бъдат честни, да се интересуват от тях, да
ги подкрепят и да бъдат добронамерени.
„Най-много държа на тезиприятели, които независимо през какво преминаваш ще са
до теб, не те омаловажават, ще те разберат и няма да те изоставят.”
„Държа на приятелите, които се интересуват от мен и моите чувства, изслушват
ме, изразяват мнението си свободно и честно, хора с чувство за хумор, с желание, с
амбиции, с различен поглед за да се обогатявам аз”

82%
84%

честни

62%
65%

интересуват се как се чувства

66%

оказват подкрепа
красиви
умни
известни в училище
физически силни

73%

51%

добронамерени

73%

1%
5%
4%

10%

1%
1%
0%
3%

Родители

Деца
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На въпроса „Какво обичате да правите с приятелите си?”, участниците посочват, че
най-много обичат да излизат с тях, да се разхождат, да разговарят и да играят
„Най-много обичам да излизам с приятели, да разговарям с тях и да се разхождаме.”
„Най-много обичам да си говоря с приятелите си, да бъдем заедно на лагери, разходки
и пътувания.”
Децата много ясно дефинират какви са добрите взаимоотношения между приятели и
какви са лошите. Като добри те посочват отношенията, в които има честност един към
друг, доверие, подкрепа, изслушване. Децата не харесват лицемерието, лъжата,
предателството, обидите, но често в общуването с връстниците си се сблъскват с тях.
„Добрите взаимоотношения между приятели са когато хората взаимно се радват на
компанията си, имат си доверие, държат се лоялно един към друг и отстраняват
зряло проблемите си, а лошите са изградени върху лъжи, престореност и завист,
където рядко можеш да бъдеш себе си.”
„За съжаление се сблсъскваме и с лоши приятели, които лъжат, лицемерни са и те
предават в труден момент.”
Наблюденията на специалистите са, че децата не могат да създават по-дълготрайни
приятелства, което според тях се дължи на не достатъчно добри уменияза комуникация
и емпатия. Те трудно приемат чуждо мнение и често се стремят да наложат своите
виждания и интереси на другите.
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Какво харесват децата в училище?
Децата най-много харесват в училището това, че имат възможността да прекарват
време със съучениците и приятелите си – 51%. и също така, че научават нови неща
(38%). Значително по-малък е делът на тези, които посочват извънкласните занимания,
и учителите като нещо, което им харесва.

Какво харесва детето в училище?

52%
38%

да научава нови неща
29%
11%
9%

учителите
3%

47%
времето, което прекарва със
съучениците/приятелите си

51%
76%
3%

извънкласните занимания

7%
24%

Родители

Деца

Професионалисти

Какво не харесват децата в училище?
Сред нещата, които децата не харесват в училище са отношенията между ученици и
учители (32%), отношенията между съучениците (31%) и начина на провеждане на
часовете (28 %). Малка част от децата посочват, че не им харесва обстановката в
училище, спазването на правила и полагането на усилия. При отговорите на този
въпрос се наблюдава разминаване при мнението децата и специалистите.
Специалситите смятат, че основно в училище на децата не им харесва да спазват
правила и да полагат усилия.
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Какво не харесва детето в училище?

26%
32%

Отношенията между ученици и учители
9%

37%
31%

Отношенията между съучениците
14%
8%
16%

Обстановката
7%

14%
28%

Начин на провеждане на часовете
22%
15%
20%

Подчиняването на правила

76%
11%
10%

Полагането на усилия

47%

Родители

Деца

Професионалисти

Как да се промени училището, за да стане идеално?
Според децата идеалното училище е това, в което има уважение между ученици и
учители и меджу съученици, което предоставя практически знания и им помага им да
развиват талантите и интересите си, и разполага с модерна материална база.
В отговор на въпроса какво трябва да се промени в училище, за да бъде то „идеално”
участниците посочват, че на първо място учебният материал трябва да бъде на
достъпен език, уроците да бъдат поднесени по интересен начин, под формата на игри
или като се използват нови технологии. Децата биха искали и да имат възможността
сами да избират програмата и предметите, които да изучават според собствените си
интереси, както и да има повече извънкласни дейности, да се организират повече
екскурзии и събития. Те препоръчват материалната база да бъде осъвременна, да се
използват дигитални устройства, както и да има повече съоръжения за спорт в
училищата.
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Сред факторите, които биха им помогнали да учат по-успешно децата посочват
дисциплината, наличието на правила, които да се спазват от всички, и добрите
отношения между ученици и учители. Те очакват от учителите да бъдат по-толерантни,
по-добронамерени и подкрепящи, да изслучват учениците, да вземат предвид тяхното
мнение и да се отнасят по един и същи начин с всички, като няма фаворитизиране на
определени ученици. Децата искат отношенията между съучениците да бъдат
приятелски, равнопоставени и уважителни. Като проблем в отношенията, участниците
идентифицират конфликтите, недобрата комуникация, липсата на зачитане на чуждо
мнение и тормоза в училище.
Децата споделят:
„Идеалното училище е място, където се цени времето на всеки, имаш избор какво да
учиш и си „важен“ за околните- просто да те ценят”
„Идеалното училище е това, в което госпожата те посреща усмихната, спокойно е и
си сред приятели.”
„Уроците са интересни, имаш възможност да избираш предметите, които да
изучаваш, използват се нови технологии.”
„Да учим като се забавляваме.”
„Това, в което всички са приятели и не се обиждат и подиграват на по-слабите.”
„Трябва да сме по-толерантни към „ различните“, не само сексуално , а и тези които
са по-затворени.”
„Искам да „общуване“ между съучениците , а то го няма. Всеки е „забит“ в
телефона.”
„Идеалното училище е това, което уважа личния ти живот и проявява разбиране.
Това, в което оценките не са жизненоважни, макар точно това да е една от основите
на обучението. Там, където учителите се опитват да те научат на житейски опит и
на това как да се изградиш като личност, вместо да трепериш и да прекарваш
цялото си време в стрес и притеснения по оценките.”
Негативен фактор за мотивацията на децата да учат е голямата натовареност и
продължителност на учебния процес. Това води до липсата на свободно време за
любими и развлекателни занимания, което оказва влияние върху тяхната психика и
поведение. Те предлагат програмата трябва да бъде олекотена, да се намалят броя и
продължителността на часовете и количеството на домашните работи.
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„Идеалното училище е това, което не стресира учениците, не ги кара да учат само
заради оценките, няма толкова голямо натоварване и домашна работа. Според мен
учениците трябва да имат повече свободно време.”
„Учебните часове започват по-късно и са по кратки. Да се работи с
таблети.Учителите да се интересуват от мнението на децата. Да подготвят
уроците по интересен начин.Чрез игри да учим.”
Подобно на децата и родителите смятат, че за да е „идеално” едно училище, то трябва
да дава практически знания и умения, да има ред и дисциплина, добра материална база
и добронамерени отношения между ученици и учители.
Специалистите, работещи с деца, също смятат, че има нужда от промяна, за да стане
училището идеално. Те биха искали да имат съвременна материална база, да работят с
по-малобройни класове, да имат възможност за промяна на учебната програма, да
провеждат занимания на открито, да организират повече практически дейности,
екскурзии с учебна цел. За да преподават по нов начин и да разбират децата по-добре
специалистите имат нужда от качествено и практически насочено обучение.
Според тях, за да се подобрят отношенията в училище е необходимо с учениците да се
работи за подобряване на уменията им за комуникация, работа в екип, разрешаване на
конфликти., както и да бъдат привлечени родителите в училищния живот.

Кой е любимият момент от деня за децата?
75 % от децата, участвали в изследването посочват, че любимият момент от деня за
тях е след училище, когато приключат с домашните, защото могат да си починат, да
играят, да излязат с приятели, да се забавляват, да се занимават с неща, които им
доставят удоволствие, да спортуват.
За 20% от децата любим момент е вечерта, когато имат възможност да прекарват
време със семейството си и да общуват.
Малка част отговарят, че най-любимата част от деня е, когато са в училище със
съучениците и приятелите си.
При отговора на този въпрос мненията на родителите и децата съвпадат.
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Какво обичат да правят децата в свободното си време?
Децата и родителите отговарят по един и същи начин. Децата най-много обичат в
свободното си време да излизат с приятели, да спортуват, да играят навън, да се
занимават с любими дейности, да гледат телевизия, да слушат музика.

Участват ли децата в дейности извън училище? Какви? Какво им
харесва?
80 % от анкетираните деца посочват, че участват в дейности извън училище. Това са
главно спорт, танци, изкуства. Децата предпочитат тези дейности, защото там се
забавляват, всички имат общи интереси, чувстват се приети, в приятелска среда,
развиват талантите си, получават внимание и поощрение, участват в изяви и
състезания, пътуват.
„Тренирам хандбал. Харесва ми, защото този спорт ни прави екип и сме единни.”
„Ходя на балет. Харесва ми, защото съм заобиколен от приятели и хора, които
споделят моите интереси”
„Тренирам футбол. Най-много ми харесва, когато участваме в турнири и печелим.”
„Ходя на уроци по рисуване, за да развивам способностите си.”
Важно е да се посочи, че основно децата, които не участват в подобни дейности са
ученици в гимназии, като причина за това те посочват многото училищни ангажименти
и липсата на свободно време.
„Ходих на театър, ама от тази година съм натоварен с уроци и училище и нямам
време.”
„Тази година посещавам единствено клуб по рисуване, макар предишни години да ходех
на няколко извънкласни дейности свързани с изкуството наведнъж.”

Могат ли децата да изказват свободно мнението си?
96 % от децата твърдят, че могат свободно да изкажат мнението си, когато ги питат или
когато решат.
Децата споделят, че най-често от тяхното мнение се интересуват родителите и
приятелите им. По-рядко за мнението им ги питат в училище
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За какво мечтаят децата?
Мечтите на децата са насочени към успешна реализация в определена сфера, повече
свободно време, създаване на щастливо семейство, получаване на материални
придобивки, домашен любимец (за по-малките), пътешествия по света.
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Основни изводи
Основната хипотеза на проучването бе, че новите условия, в които живеят децата са
променили техните потребности. Противно на очаванията на екипа, се оказа,че
основните човешки ценности и потребности на децата не са много различни в
сравнение с тези на предходните поколения. Проучването показа, че децата имат нужда
от обич, сигурност, подкрепа, разбиране и зачитане.
 Семейството е основен източник на щастие и подкрепа за децата. Най-голям
процент от участниците в проучването заяввяват, че са най-щастливи, когато са
със семейството си.
 Приятелите заемат важно място в живота на децата. Те са поставени на второ
място като като фактор за щастие според участниците в проучването. В
отношенията си с приятелите децата търсят честност, доверие и разбиране, като
много често те се обръщат към тях и за съвет или подкрепа, когато имат
проблеми или трудности.
Специалистите също отчитат важността на приятелската среда за децата, но от
друга страна техните наблюдения са, че децата не могат да създават подълготрайни приятелства, което според тях се дължи на не достатъчно добри
умения за комуникация и емпатия.
 Конфликтите със семейството и приятелите са основна причина децата да се
чувстват нещастни. Други фактори за нещастие са несправянето в училище и
липсата на свободно време за любими занимания.
 Мненията на родителите не се разминават драстично с тези на децата, което е
индикатор, че те добре познават добре децата си и техните потребности.
 Най-голямо е разминаването между представите на децата и мнението на
специалистите, най-вече за това от как се чувстват и от какво имат нужда децата
в училище:
- децата искат да има правила в училище – само 20% не харесват това,
докато 76% от специалистите смятат, че децата са против правилата;

18

- децата смятат, че в училище трябва да се полагат усилия – едва 10% не
признават тяхната нужда, докато 47% от специалистите са на мнение, че
децата не обичат да полагат усилия в училище;
- 24 % от специалистите смятат, че извънкласните форми на работа са
привлекателни за младите хора, докато само 7% от децата дават този
отговор;
- специалистите не дооценяват значението, което взаимоотношенията
между учители- деца и между съученици имат за децата, докато за младите
хора това е много важно за да се чувстват добре в училище;
- като главна пречка да удовлетворяват потребностите си децата виждат в
голямата натовареност в училище, обемен и понякога ненужен учебен
матерал, липса на свободно време, което специалистите не отчитат.
 Препоръките, които децата дават, за да се чувстват по-щастливи и
удовлетворени от живота си са: намаляване престоя в уччилище и обема на
домашните работи, мнението им да бъде вземано предвид в училище,
извънкласни форми, които им позволяват да развиват талантите си, да се
забавляват, да пътуват, да има правила, които са за всички и да се спазват.
 За да разбират по-добре децата и да преподават по нов начин специалистите
имат нужда от качествено и практически насочено обучение.
 Като основен проблем в отношенията между учениците се идентифицират
конфликтите, недобрата комуникация, липсата на зачитане на чуждо мнение и
тормоза в училище. За да се подобрят отношенията в училище е необходимо с
учениците да се работи за подобряване на уменията им за комуникация, работа
в екип, разрешаване на конфликти, както и да бъдат привлечени родителите в
училищния живот.
 96 % от децата твърдят, че могат свободно да изкажат мнението си, когато ги
питат или когато решат, като споделят, че най-често от тяхното мнение се
интересуват родителите и приятелите им, а по-рядко за мнението им ги питат в
училище.
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Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по
Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за
съдържанието на документа се носи от Сдружение „Шанс и закрила” и при никакви обстоятелства
не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия
механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд Активни граждани
България.
януари, 2021
Сдружение „Шанс и закрила”
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