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Проектът се финансира с финансовата подкрепа на Програмата за
подкрепа на неправителствените организации в България по
Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. 
Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от
сдружение „Бебе и дете" и при никакви обстоятелства не може да се
приема, че този документ отразява официалното становище на
Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и 
Оператора на Програмата за подкрепа на неправителствени
организации в България. www.ngogrants.bg; http://eeagrants.org.



ПОЗИТИВНО РОДИТЕЛСТВО

Препоръка (2006) 19 на Съвета на Европа – не е задължителна за
националните законодателства, терминът не е въведен в България

„Позитивно родителство” - отнася се до родителско поведение, основано
на най-добрите интереси на детето, което е обгрижващо, овластяващо,
ненасилствено и осигурява разпознаване и напътстване, което включва
установяване на граници, за да се осигури възможност за цялостното
развитие на детето.



РОДИТЕЛСТВО

„Родителство“ - отнася се до всички роли,
които са присъщи на родителите, за да се
грижат за децата и да ги възпитават.
Родителството е основано на
взаимодействие между родител и дете и е
свързано с права и задължения за развитие
и себереализация на детето.



Права и задължения на родителите

Равна и споделена отговорност на
родителите за техните деца – голямо
значение за хармоничното развитие на
личността на детето



Ролята на бащата

Чл.5. Специално внимание следва да бъде
обърнато на важната роля на бащите при грижата
и отглеждането на техните деца, като се вземат
предвид в частност принципа на равенство между
половете, влиянието върху семействата на
баланса между работа и семеен живот и
разпадането на семействата, при което често
бащата живее отделно от децата си.



Баланс между работа и семейство

• Публичните власти трябва да създават необходимите
условия и работодателите да бъдат насърчавани за
въвеждане на по-добро балансиране между семейството
и работата чрез правни и други условия (напр. гъвкави
трудови споразумения, съобразяване на работните и
училищните часове, политики за отпуски и др.)

• Защо е важно да прекарваме повече време с децата си? –
клипът “Прескочи кобила”



Детето като партньор

• Детето има право на мнение – да бъде чуто 
и мнението му да бъде взето предвид

• Да бъде подпомагано, заедно със своите 
родители, от институциите и обществото

• Примерът с учителя по музика, който пее 
фалшиво от филма “Да обичаш на инат”



Закрила на детето
• Детето има право на закрила срещу всички форми на насилие.

• ППЗЗД - "Психическо насилие" са всички действия, които могат
да имат вредно въздействие върху психичното здраве и
развитие на детето, като подценяване, подигравателно
отношение, заплаха, дискриминация, отхвърляне или други
форми на отрицателно отношение, както и неспособността на
родителя, настойника и попечителя или на лицето, което полага
грижи за детето, да осигури подходяща подкрепяща среда.

• Препоръка Съвет на Министрите на СЕ (2009) 10 –
емоционалното безразличие е също форма на психическо
насилие над детето.



Да обичаш на инат

• Да обичаш, но да изразяваш любовта си, 
като не я изразяваш.

• Пътят между бащиния урок “Като си прав, 
трябва да се биеш докрай” и “Татко, обичам
те”.  - клипът “Мили Татко”. 



БЛАГОДАРЯ ВИ!


