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Представяне на линията 116 111
и на проекта:
„Подкрепа за гласа на детето
в европейското общество
чрез национални
телефонни линии за деца”
на Фондация „Анимус“
Международният проект на
Фондация „Анимус“, Подкрепа за
гласа на детето в европейското
общество чрез национални телефонни линии за деца, е създаден
за децата от Източна Европа.
За първи път българските, румънските, полските, чешките и
словашките деца ще участват в
развиването на една от най-популярните услуги, предназначени
за тях - Националната телефонна
линия за деца 116 111. Децата ще
имат възможност да подпомогнат
консултатите с идеи за това как
линията да отговаря по-добре на
нуждите на обаждащите се. По
този начин децата ще натрупат
опит и умения как да участват
ангажирано в процеса на промяна на услугата, която ползват.
Поощряването на детето да бъде
активен участник в промени, които го касаят, повишава неговата
устойчивост и самостоятелност.
Надяваме се тези първи стъпки,
които децата ще направят, да ги
мотивират да бъдат силни, свободни и активни граждани.

Никой не ни е учил нас, възрастните от Източна Европа, как да бъдем
активни граждани. Това е една от причините да искаме децата ни
да имат право на друг път - да бъдат подготвени да са инициативни
по теми, които са важни за тях. Опитът ни показва, че последното не
се постига лесно. Затова сме избрали за партньор Англия - страна,
която от 50 години учи децата си на активно гражданство и която ще
подпомогне дейностите по проекта. В същото време за нас е важно,
че ние - страните от Източна Европа, сме основните действащи лица,
които ще партнират на децата по пътя им към активното участие в
една от най-големите услуги, предназначени за тях.

Какво предлага Националната
телефонна линия за деца 116 111?
Националната линия за деца 116 111 предлага психологическо консултиране, информиране и помощ за деца във връзка с разнообразни техни
проблеми. Линията е насочена преди всичко към самите деца, но е на
разположение и на техните родители и близки, както и професионалисти,
работещи с деца, които търсят консултация или информация по проблемите на децата.
Екип от специално подготвени консултанти поемат обажданията на
линията денонощно, като предоставят на обаждащите се помощ, осигурявайки емоционална подкрепа, пространство за споделяне на тежки емоции и преживявания, кризисна интервенция, информация за налични ресурси
и начини за справяне с различни проблеми.
Освен за специфични проблеми свързани с риск за дете, линията предлага
и възможност на децата от цялата страна свободно да обсъждат вътрешни конфликти, колебания и въпроси, които ги съпровождат в процеса
на израстване.
Този преход - от детството към зрелостта - се постига с множество
завои по пътя към създаването на своя отделна идентичност. Той изисква
активно участие както на родителите, учителите и значимите възрастни за детето, така и на професионалистите, които работят с деца. В
процеса на личностово разитие за детето е важно да има възможност
да сверява гледни точки, възгледи и версии освен с близките си и с друг,

който е извън семейството. Ролята на консултанта на Националната линия е да бъде този
човек извън семейството, който да подпомогне детето в справянето с въпросите, които
възрастта поставя.

Фигура 1 показва, че през последната една година Националната
линия става все по-популярна.

Фиг. 1.
44% нарастване на обажданията на НТЛД в рамките на 1 година

Кога стартира линията?
Националната телефонна линия за деца стартира своята дейност през октомври 2009г. Тя
функционира чрез Център за обаждания с хармонизиран телефонен номер 116 111 при Държавна
агенция за закрила на детето. Понастоящем
линията се управлява от Фондация „Асоциация
Анимус“ след спечелен конкурс по Закона за обществените поръчки.
Националната телефонна линия за деца 116 111
е достъпна за всяко дете. Тя е с национално
покритие и напълно безплатна за обаждащите
се, независимо дали звънят от стационарен
или мобилен телефон. Тя функционира 24 часа в
денонощието.

Кой се обажда на линията?
Деца. Обаждания преди всичко от деца – 80-85 %, най-вече
тийнейджъри. Деца от цялата страна се свързват с линията,
както от градове, така и по-малки населени места. Линията е
известна сред и се ползва често от деца от ромски произход. Регулярно се обаждат и деца от специализираните институции и се
възползват от услугата.
Възрастни. Месечно по 5-6 % от консултациите са с родители и също толкова с други пълнолетни граждани, търсещи съдействие или информация по проблеми на дете/деца

За какво се обаждат децата?
Фигура 2 показва процентно разпределение на обажданията по
теми, за които децата търсят консултация със специалистите на
Националната линия.

Фиг. 2
Проблемите, които децата споделят, при обаждане на НТЛД

Подаване на сигнал
за дете в риск
Линията предоставя възможност кактоо
деца, така и възрастни да подават информация за деца, чийто живот и здраве
са в риск, поради някаква форма на насилие вкъщи или в институциите, в които
са настанени. По този начин Националната линия действа по посока на улесняване достъпа до услуги за деца и семейства, идентифициране на деца в риск и
предприемане на мерки за закрила.

