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На 14 юли 2009 г. Европейският икономически и социален комитет реши, в съответствие с 
член 29, параграф 2 от Правилника за дейността си, да изготви становище по собствена 
инициатива относно: 
 

„Отглеждане и образование на деца през ранното детство“. 
 
Специализирана секция „Заетост, социални въпроси и гражданство“, на която беше възложено 
да подготви работата на Комитета по този въпрос, прие своето становище на 
4 декември 2009 г. 
 
На 459-ата си пленарна сесия, проведена на 20 и 21 януари 2010 г. (заседание от 20  
януари 2010 г. ), Европейският икономически и социален комитет прие настоящото становище 
със 194 гласа „за“ и 3 гласа „въздържал се“. 
 

* 
 

*          * 
 
Уводна част 
 
Държавите-членки носят отговорността за образованието и отглеждането на всички деца на 
тяхна територия. Съществуват различни форми на образование и отглеждане и техните 
наименования, съдържание и цели се промениха през последните 15 години. Промениха се 
определението и терминологията, използвани за отглеждането на деца през ранното детство. 
Образованието и отглеждането на деца не са свързани само с осигуряването на безопасна среда 
за детето, но и с образованието и отглеждането, от които детето се нуждае, за да расте и да 
развива своя собствен потенциал, като получава необходимата му емоционална, физическа, 
социална и образователна подкрепа. Образованието и отглеждането на деца през ранното 
детство обхващат широк спектър от услуги, които се предоставят от момента на раждането до 
тръгването на училище. Извънучилищните занимания се отнасят до всички услуги, 
предоставяни на деца на училищна възраст, когато не са на училище – в следобедните часове, 
през почивните дни в края на седмицата и по време на училищните ваканции. 
 
1. Заключения и препоръки 
 
1.1 Комитетът признава и подкрепя усилията на Европейската комисия и 

държавите-членки за развиване и укрепване на висококачествени и достъпни детски 
заведения на приемливи цени, включващи структури за образование и отглеждане на 
деца през ранното детство. Същевременно трябва да се положат множество 
допълнителни усилия, за да се гарантира, че услугите се предоставят на всички деца. 
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1.2 Комитетът признава значението на цялостен и всеобхватен подход към въпросите, 
свързани с отглеждане на деца, с оглед на по-доброто разбиране на взаимосвързаните 
процедури и на постигането на личностно, социално и икономическо развитие. 
Държавите-членки трябва да предоставят на отделните лица и семейства възможности 
да избират самостоятелно, да вземат решения и да изразяват своите предпочитания 
относно формата и продължителността на отглеждането на техните деца. В този 
контекст политиците следва да отчетат различните потребности, конкуриращите се 
ценности и интересите в следните области: 

 
− интересите на детето1; 
− подкрепата за родителите, образоването им и създаването на чувство за лична 

ангажираност у тях; 
− демографските въпроси (включително ниската раждаемост и бързото увеличаване 

на броя на пенсионерите); 
− нуждите на пазара на труда; 
− образованието и ученето през целия живот; 
− равните възможности за мъжете и за жените; 
− различията в географското разпределение (градове, селски райони, отдалечени 

области); 
− съчетаването на работата, семейството и личния живот; 
− достъпните и висококачествени детски заведения на приемливи цени; 
− активното гражданство; 
− солидарността между поколенията; 
− борбата срещу бедността и социалното изключване. 

 
1.3 Комитетът признава различията между националните политики по отношение на 

семейството и следователно между политиките в областта на отглеждането на децата, 
въпреки че в целите от Барселона и други документи на ЕС в тази област се определят 
универсални цели2. 

 
1.4 Комитетът призовава да се обърне внимание на някои обособени групи деца, най-вече 

на най-уязвимите групи деца със специални нужди, децата с увреждания, мигрантите, 
етническите малцинства, социално изключените и децата, които живеят без родители, 
при които детските заведения играят важна роля за подготовката за училище и 
постигането на успехи в училище. Комитетът призовава също за допълнителна 
подкрепа за родителите на деца от горепосочените групи. 

                                                      
1

  В контекста на стратегията на Комисията „Към стратегия за правата на детето“, лансирана на 4.7.2006 г. 
(http://europa.eu/scadplus/leg/en/lvb/r12555.htm). 

2
  През март 2002 г. Европейският съвет в Барселона призна значението на отглеждането на децата за растежа и равните 

възможности, като призова държавите-членки „да отстранят факторите, препятстващи участието на женската работна 
сила, и да бъдат в състояние до 2010 г. да приемат в детски заведения поне 90% от децата между 3-годишна възраст и 
задължителната начална училищна възраст, и най-малко 33% от децата под 3-годишна възраст, като отчитат търсенето 
на детски заведения и се съобразяват със своите национални системи. 
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1.5 В съответствие със социалната програма и други политически документи в тази област 

Комитетът разглежда висококачествените детски заведения като възможност за 
повишаване на качеството на живот и съчетаване на професионалния, личния и 
семейния живот за всички членове на семейството, както и за засилено участие на 
жените в пазара на труда, осигуряващо по-високи доходи на семействата. 

 
1.6 Комитетът приветства наличието на различни видове детски заведения и услуги за 

децата от различните възрастови групи – не само грижи за децата в предучилищна 
възраст, но и извънучилищни занимания, развлекателни и неофициални образователни 
дейности. Следва да се осигурят достъпни и висококачествени услуги за всички деца на 
приемливи цени. 

 
1.7 Секторът на услугите за отглеждане на деца расте бързо. Въпреки това е необходимо 

да бъдат подобрени и подкрепени квалификацията на персонала и нейното признание, 
балансът между мъжете и жените, престижът и заплащането на работната сила в 
официалния и още повече в неофициалния сектор на услугите за отглеждане на деца, за 
да се осигури по-разнообразен спектър от услуги в съответствие с различните нужди. 
Въпреки че целта е да се осигури образование и отглеждане за всички деца, трябва да 
се припомни също, че е необходим гъвкав, устойчив и чувствителен подход, за да се 
осигури широк спектър от услуги, които да съответстват на правата и нуждите на 
различните групи деца. 

 
1.8 Нуждите на семействата и децата, живеещи в отдалечени области и региони в 

неблагоприятно положение, следва да бъдат предмет на по-голямо внимание и към тях 
следва да се прилага комплексен подход, включващ участие на общността и публична 
подкрепа. Различните видове услуги – интегрирани, надомни, помощ за родителите и 
др. – могат да отговарят на различията в нуждите на децата и техните семейства. 

 
1.9 Комитетът подкрепя категорично признаването на отговорността на държавите-членки 

и все по-голямата активност на социалните партньори като принос за подобряването на 
универсалните и гъвкави възможности за образование и отглеждане на всички деца, 
както и използването на всички възможни начини да се допринесе за тяхната 
достъпност и успех. Работодателите могат сами да предоставят услуги за отглеждане на 
деца или да ги подкрепят финансово, а синдикатите и организациите на гражданското 
общество могат да допринасят за повишаване на информираността относно тяхното 
значение и да подкрепят непрекъснатия процес на мониторинг и оценка. 
Държавите-членки могат да въведат данъчни стимули за работодателите, които вземат 
мерки за осигуряване на образование и отглеждане за децата. 
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1.10 В съответствие с общите принципи на гъвкавост и сигурност и подхода, основаващ се 
на жизнения цикъл, Комитетът счита, че предложението трябва да се разглежда в 
контекста на трудностите, свързани с нуждите от отглеждане и образование на деца на 
възраст под 3 години и на училищна възраст. С доказана стойност в този контекст е 
използването на гъвкаво работно време за родителите, договорено от всички 
партньори. 

 

1.11 Социалните партньори имат важна роля в оказването на подкрепа на държавите-членки 
при прилагането на политиките в областта на образованието и отглеждането на децата 
и на всеобхватния подход. 

 

2. Мотиви за изготвяне на становище по собствена инициатива 
 

2.1 Препоръката на Съвета относно детските заведения (92/241/ЕИО) за установяване на 
критерии, по които да се определя качеството на услугите по отглеждане на деца през 
1992 г., вече показа важната роля на детските заведения, въпреки че оттогава нейният 
обхват се е променил значително. През 1996 г. мрежата „Childcare Network“ на ЕК беше 
насочена към цели, свързани с качеството на услугите за малки деца, а не към броя и 
дела на децата, които се възползват от тях. 

 

2.2 В ЕС-253 броят на децата под задължителната училищна възраст се оценяваше на около 
30 милиона. Сред тях по-малко от 25% от децата под 3 години посещаваха официални 
детски заведения, а делът на децата между 3 години и задължителната училищна 
възраст, посещаващи тези заведения, беше над 80%. В различните държави-членки 
имаше съществени разлики в тези съотношения в зависимост от националните 
политики, системите от отпуски за майчинство и за отглеждане на дете, традициите и 
ценностите. Съществуват и големи различия между видовете детски заведения, тяхното 
качество, времето и дните, прекарвани в тях. 

 

2.3 В държавите-членки на ЕС услугите за образование и отглеждане на деца през ранното 
детство са на различни етапи на развитие и продължават да бъдат един от най-бързо 
растящите пазари за предоставяне на грижи в Европа. Това се дължи отчасти на целите 
от Барселона, но е необходима по-голяма ангажираност, за да се гарантира, че всички 
деца имат възможност да получат различни видове грижи, като се отчитат различният 
произход и различните нужди на семействата и децата. 

 

                                                      
3

  Детските заведения в ЕС през 2006 г., Евростат/08/172, България и Румъния се присъединиха към ЕС на 1 януари 2007 г. 
и от тях не се изискваше да събират данни преди тази дата. 
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2.4 Значението на предоставянето на висококачествени услуги за отглеждане на деца като 
основен елемент за постигане на баланс между мъжете и жените и засилване на 
участието на жените на пазара на труда беше подчертано от Европейския съвет и 
Комисията и включено в целите от Барселона от 2002 г. То залегна и в 
Лисабонската стратегия от 2000 и 2008 г. В доклада на Комисията относно 
изпълнението на целите от Барселона, свързани с детските заведения за деца в 
предучилищна възраст, се анализират постиженията и бъдещите задължения в тази 
област. Държавите-членки следва „да отстранят факторите, препятстващи участието на 
женската работна сила, и да бъдат в състояние до 2010 г. да приемат в детски заведения 
поне 90% от децата между 3-годишна възраст и задължителната начална училищна 
възраст, и най-малко 33% от децата под 3-годишна възраст, като отчитат търсенето на 
детски заведения и се съобразяват със своите национални системи“4. В някои държави 
трябва да се положат повече усилия, за да се приемат необходимите мерки за 
прилагане. 

 

2.5 В съобщението на Европейската комисия относно демографските промени се очертават 
факторите, които допринасят за застаряването на населението в Европа – ниска 
раждаемост, което води до намаляване на работната сила и по-голям натиск върху 
публичните разходи5. През март 2006 г. Европейският съвет подчерта необходимостта 
от по-добър баланс между професионалния и личния живот, с цел постигане на 
икономически растеж, просперитет и конкурентоспособност, и одобри Европейския 
пакт за равенство между половете6. Във второто съобщение относно укрепването на 
връзките между поколенията се разглеждат въпросите, свързани с демографските и 
социалните промени, включително възможните трудности при финансирането и 
предоставянето на стоки и услуги, включително грижи за децата7. 

 

                                                      
4

  Осъществяване на целите от Барселона относно детските заведения за деца в предучилищна възраст, COM(2008) 638 
Брюксел. 

5
  ЕК, „Демографското бъдеще на Европа – от предизвикателство към възможност“, COM(2006) 571 окончателен. 

6
  Вж. приложение ІІ към Заключенията на председателството на Европейския съвет в Брюксел – 23-24 март 2006 г. на: 

http://ue.eu.int/ueDocs/cms_Data/docs/pressData/en/ec/89013.pdf. 

7
  ЕК, „Укрепване на връзките между поколенията“, COM(2007) 244 окончателен. 
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2.6 Гражданите и представителите на гражданското общество, с които Комисията се 
консултира, изразиха своята загриженост от факта, че раждането на дете има 
значително по-силно отражение върху професионалната перспектива на жените, 
отколкото на мъжете. Процентът на заетост на жените със зависими от тях деца е само 
65%, в сравнение с 91,7 % - за мъжете. Жените са изправени пред последиците от 
стереотипните възгледи за задълженията им в домакинството и пригодността им за 
трудова заетост8. Това може да доведе до завръщането на по-малко жени на пазара на 
труда след раждането на дете. 

 

2.7 Детската бедност в Европа9 и целта да се осигури прилагане на UNCRC10 са основни 
въпроси – в своето съобщение Комисията отбелязва, че бедността и социалното 
изключване на родителите ограничават възможностите и шансовете в живота на 
децата. Следователно излизането от цикъла на бедността е от жизненоважно 
значение11. 

 

2.8 Между 1986 и 1996 г. Комисията създаде транснационалната група 
„Childcare Network“, която се насочи към три конкретни области: услуги за децата, 
отпуски за родителите и мъжете в детските заведения. 40-те цели в областта на 
качеството, които бяха определени от мрежата, предоставят рамка за бъдещите 
политики. Това означава политическа ангажираност от страна на ЕС по отношение на 
услугите за отглеждане на деца и техните цели. 

 

                                                      
8

  Съобщение на Комисията относно „Обобщение за гражданите – По-добри разпоредби за майчинство, насочени към 
насърчаване на съчетаването на семейния и професионалния живот“ 
(ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=611&langId=en); Обща позиция на Социалната платформа относно 
преразглеждането на Директива на Съвета 96/34/ЕО от 3 юни 1996 г. за рамковото споразумение за родителския отпуск, 
януари 2009 г. 

9
  ЕК, Детската бедност и благосъстоянието в ЕС – Настоящо положение и бъдещи перспективи, Люксембург, Службата за 

официални публикации на Европейските общности, 2008 г. 

10
  Конвенция на ООН за правата на детето. 

11
  ЕК, „Към стратегия на ЕС за правата на детето“ COM(2006) 367 окончателен, Брюксел, 2006 г. 
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2.9 Бяха изготвени много проучвания, политически документи и анализи с цел да се научи 
повече за нуждите на децата и семействата и наличните и предвижданите услуги12. 
Образованието и отглеждането на деца през ранното детство е обсъждано и проучвано 
от различни гледни точки в документите, публикувани от Европейската комисия и 
нейните агенции през последните години. Тези гледни точки включват: подхода, 
основан на правата на детето13, въпросите на образованието14, настоящото положение и 
бъдещето на детските заведения в ЕС15, Симпозиума относно необходимостта от 
подобряване на отглеждането и образованието на деца през ранното детство16 и 
аспекта, свързан със социалната политика за справяне с бедността и социалното 
изключване на най-уязвимите групи деца, както и научните изследвания и оценките на 
проекти17. 

 

3. Общи бележки 
 

3.1 В съобщението си от 2006 г18. Комисията заяви, че правата на детето са приоритет за 
ЕС и държавите-членки са задължени да зачитат Конвенцията на ООН за правата на 
детето (UNCRC) и факултативните � протоколи, както и Целите на хилядолетието за 
развитие. През март 2006 г. Европейският съвет поиска държавите-членки „да 
предприемат необходимите мерки за бързо и значително намаляване на детската 
бедност, като на всички деца се дадат еднакви възможности, независимо от техния 
социален произход“19. В контекста на настоящата тема това означава да се предостави 
на всички деца възможност да получават подходящо образование и грижи през ранното 
детство и след училище в съответствие с техните потребности от развитие и семейните 

                                                      
12

  Starting Strong, ОИСР, 2001 г.; Услугите за отглеждане на деца в Европа, Foundation Findings, 2009 г.; Семействата и 
услугите за отглеждане на деца, Eurofound, 2009 г.; Образование през ранното детство, основните поуки, които могат да 
се извлекат от изследванията и политиците, NESSE, 2009 г.; Предоставянето на услуги за отглеждането на деца, 
Сравнителен преглед на 30 европейски държави, Европейска комисия, 2009 г.; Детската бедност и благоденствието в 
ЕС, ЕК, 2008 г.; Променящото се детство в променящата се Европа, Европейска научна фондация, 2009 г.; Бебета и 
шефове, ОИСР, 2007 г.; Образованието днес, перспективи на ОИСР, 2009 г.; Справяне със социалното и културното 
неравенство посредством образование в ранна детска възраст и предоставянето на грижи в Европа, Eurydice, 2009 г.; 
Услуги по отглеждане на деца извън рамките на училището за деца в училищна възраст, Eurofound, 2007 г.; Промени в 
заетостта при услугите за отглеждане на деца в училищна възраст, Eurofound, 2006 г.; Доклад на UNICEF Card 8, 
Преходът към услуги за отглеждане на деца, Флоренция, 2008 г.; Важно е да се започва рано, Брюксел, 2008 г. 

13
  Към стратегия на ЕС относно правата на детето, 2006 г. 

14
  Съобщение на Комисията относно ефективността и справедливостта в европейските системи за образование и обучение 

COM (2006) 481окончателен. 

15
  „Бъдещето на услугите за отглеждане на деца в ЕС“, Eurofound. 

16
  „Важно е да се започва рано“, Симпозиум относно отглеждането и образованието на деца през ранното детство, 

октомври 2008 г., Брюксел. 

17
  Справяне със социалното и културното неравенство посредством образование в ранна детска възраст и предоставянето 

на грижи в Европа, 2009 г.; Образование през ранното детство, основните поуки, които могат да се извлекат от 
изследванията и политиците, NESSE, 2009 г. 

18
  „Към стратегия на ЕС за правата на детето“ COM(2006) 367 окончателен. 

19
  Вж. параграф 72 от Заключенията на председателството – 23-24 март 2006 г. (вж. бележка под линия №6 по-горе). 
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обстоятелства и достъп до гъвкаво, достъпно, висококачествено образование и 
отглеждане на приемливи цени най-малко до 14-годишна възраст. 

 
3.2 Развитието на детските заведения дава повече възможности на родителите за 

съчетаване на професионален, личен и семеен живот. Това се отнася най-вече за 
жените, които ако бъдат изправени пред неподходящи възможности за отглеждане на 
деца, с по-голяма вероятност ще се откажат от работата, няма да намерят работа или 
няма да могат да се възползват от подходящи професионални възможности. Това ще им 
попречи да реализират напълно своя потенциал и да защитят своите семейства от 
бедност. Това е тясно свързано с демографските промени, тъй като липсата на 
съчетаване води до ниска раждаемост. 

 

3.3 В Европа съществува правна рамка, която забранява дискриминацията въз основа на 
пола чрез поредица законодателни мерки. Въпреки това жените често намаляват своето 
работно време или вземат по-дълги отпуски, за да се грижат за своите деца, което води 
до по-ниско заплащане и по-ниски пенсии, бедност сред работещите, по-специално в 
семействата с едни родител или в семействата с много деца. Въпреки че съкращаването 
на работното време е въпрос на личен избор, то може да бъде свързано и с липсата на 
подходящи възможности за отглеждане на деца. 

 

3.4 Родителите би трябвало да имат възможност да избират кога да вземат своята отпуска 
за отглеждане на дете и при възможност да я съчетават с подходящи възможности за 
отглеждане на дете. В това отношение обаче следва да се отчитат също националните 
политики, приоритетите, нуждите на предприятията, социалният натиск и 
потребностите на децата, а промените трябва да са достатъчно чувствителни, за да 
осигурят специфични мерки. 

 

3.5 В ЕС над 6 милиона жени на възраст от 25 до 49 години твърдят, че са принудени да не 
работят или могат да работят само на непълен работен ден поради своите семейни 
ангажименти и за повече от една четвърт от тях причината е липсата на детски 
заведения или тяхната цена20. 

 

3.6 Достъпът до висококачествено и достъпно отглеждане и образование на деца през 
ранното детство и програми за извънучилищни занимания на приемливи цени е важен 
не само за да могат децата да прекарват времето си в добра среда, подходяща за 
нуждите на тяхното развитие, но и защото дава възможност на родителите, най-вече на 
жените, да работят. Качественото отглеждане на деца оказва въздействие върху 
качеството на живот и бъдещето на децата, родителите, семействата и общностите. 

 

                                                      
20

  Услугите за отглеждане на деца в Европа, Foundation Findings, Европейска фондация за подобряване на условията на 
живот и труд, Дъблин, 2009 г., стр.9, www.eurofound.europa.eu. 
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3.7 Различните цели на стратегиите на ЕС за прилагане на Лисабонската стратегия, за 
целите от Барселона и отвъд тях, а така също и за демографската ситуация, за 
солидарността между поколенията, за равните възможности за мъжете и жените и за 
по-добрия баланс между професионалния и личния живот, могат да бъдат постигнати и 
посредством предоставянето на услуги за отглеждане на деца. Изискват се повече 
усилия за гарантирането на тези възможности, при които интересите на децата се 
отчитат по най-добрия начин. 

 
3.8 Секторът на услугите за деца бележи бърз растеж и осигурява все по-голям брой 

работни места както за жените, така и за мъжете21, успоредно с увеличаването на 
изискванията, свързани с образование и обучение, престиж и доход. 

 
3.9 Голяма част от държавите-членки са разработили мерки за насърчаване на по-доброто 

съвместяване на професионалния, личния и семейния живот, които отразяват 
различните нужди на националните пазари на труда и многообразието от традиции и 
култури в Европа. Широкият спектър и гъвкавите форми на услугите за отглеждане на 
деца са част от по-широка концепция заедно с поредица от други инструменти в тази 
област. Те включват програми за социално включване, гъвкаво работно време, отпуска 
за отглеждане на дете и други форми на отпуски, които да допринасят за 
съвместяването на семейния, личния живот, работата и правата на децата, и по този 
начин – за икономическото и социалното развитие на държавите-членки на ЕС. 

 
4. Специфични бележки 
 

4.1 Отглеждането на деца в ЕС е сектор, който бележи бърз растеж, с установени 
минимални стандарти и променящ се характер. Потребностите на децата, свързани със 
значението на първите години от живота, инвестирането в предоставянето на услуги, 
като подготовката за училище и успеха в образованието, и по-късно в зряла възраст, 
както и щастливите години, са сравнително нова концепция, която е най-вече в интерес 
на детето, но също и на общността и на обществото като цяло22. 

 

4.2 До неотдавна публичните разходи за отглеждане на деца често бяха насочвани най-вече 
към деца на възраст от три години до започване на училище, с цел тяхната подготовка 
за училище. Инвестициите в отглеждането на децата обаче трябва да се насочат към 
по-малките деца и към учениците до 14-годишна възраст. Това означава не само 
по-добри грижи през деня, докато родителите са на работа, но и осигуряването на 
грижи, образователни и развлекателни дейности за всички. Доказано е, че освен 
безопасно и приятно прекарване на времето, това е много ефективно при подготовката 
за живота в зряла възраст. 

 

                                                      
21

  Именно посредством гореспоменатата Лисабонска стратегия за растеж и работни места. 

22
  P. Reid, D. White: Eurofound, Услуги за отглеждане на деца извън училище за деца от райони в неблагоприятно 

положение, Люксембург, Службата за официални публикации на Европейските общности, 2007 г. 
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4.3 Социализацията и развитието на система от ценности е основен аспект от отглеждането 
на децата в семейството, допълнено от отглеждането и образованието през ранното 
детство в учебни заведения. Често пъти има и други институции, които осигуряват 
неофициално образование – неправителствени детски и младежки организации, детски 
и младежки центрове, които допринасят за придобиването на умения и компетенции за 
практическия живот и играят роля в процеса на учене през целия живот. 70% от нашите 
знания и умения са развити от неофициалното образование. Всички възможни форми 
на образование следва да се ползват с признание и подкрепа. 

 
4.4 В някои специални случаи – деца с увреждания, деца мигранти, деца на родители с 

психични проблеми и др. – услугите за отглеждане на деца могат да дадат възможност 
на децата да останат със своите семейства, вместо да бъдат изведени от тях. Различните 
форми на отглеждане на деца представляват жизненоважен аспект на социалното и 
икономическото развитие и играят особено важна роля в районите, групите и 
домакинствата в неблагоприятно положение, чийто живот е благополучен в други 
аспекти. Предоставянето на услуги за отглеждане на деца може да допринесе за 
справяне със социалните, икономическите и здравните проблеми, пред които са 
изправени подобни домакинства в неблагоприятно положение, и да подкрепи 
социалната интеграция на изключените групи. 

 
4.5 Като има предвид Конвенцията на ООН за правата на детето23, Комисията следва да 

проведе паралелно проучване, в рамките на което се разглежда въздействието на 
предложените мерки върху децата. Децата трябва да бъдат хранени добре и да се 
гарантира тяхното лично благосъстояние. Благосъстоянието на децата и ценността на 
детството по време на този изключително важен етап от живота са решаващи сами по 
себе си, но едновременно с това децата представляват работната сила на бъдещето. 
Липсата на грижи и подкрепа на този ранен етап от живота може да доведе до неуспех 
в училище и до по-късна интеграция в обществото. 

 
4.6 Предоставянето на услуги за гледане на деца е форма на заетост, по традиция – 

най-вече за жените, но е желателно да се постигне равенството между мъжете и жените 
и участие на двата пола в заетостта посредством по-висок дял на заетост на мъжете. 
Висококачественото обучение и професионалното обучение, ръководството и 
по-високият престиж, дължащ се на по-високите заплати, гарантират, че работната сила 
предоставя по-добри услуги и разполага с по-добър баланс между половете. 

 

                                                      
23

  Конвенция на ООН за правата на детето, приета с Резолюция на Общото събрание 44/25 от 20 ноември 1989 г. и 
влязла в сила на 2 септември 1990 г., в съответствие с член 49. На страница: http://www2.ohchr.org/english/law/crc.htm. 
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4.7 Съгласно целите от Барселона, до 2010 г. трябва да се осигурят места в заведения за 
дневни грижи за поне 33% от децата на възраст под 3 години и за 90% от децата на 
възраст между 3 години и задължителната училищна възраст, но не съществуват 
специални разпоредби за различните видове услуги за отглеждане на деца. Съществува 
неотложна необходимост от европейска платформа за класификация и подобряване на 
тези заведения въз основа на принципите за качество, гъвкавост, достъпност и 
приемливи цени. Остава открит въпросът какво става с онези, за които не могат да се 
намерят места въпреки потребностите от услуги за отглеждане на деца. Необходими са 
научни изследвания и по-добри данни, за да бъдат обсъдени тези въпроси и евентуално 
да им бъде намерен отговор. 

 
4.8 По отношение на качеството на услугите за отглеждане на деца, достъпната 

информация относно неофициалните услуги за отглеждане на деца по домовете е много 
ограничена. Много от лицата, които предоставят услуги, са неквалифицирани, не са 
регистрирани официално и остават извън признатите системи за мониторинг. Тези 
работници не са включени в официалните форми на заетост и поради това не 
разполагат с необходимата защита на работното място. Държавите-членки и местните 
власти следва да се ангажират да осигурят качествени грижи във всичките им форми. 
Тези неофициални грижи са опасни и за децата. Социалните партньори следва да се 
застъпват за разпоредби и прозрачност не само в областта на професионалните грижи 
за деца, но и по отношение на всички видове домашни и неформални грижи, като 
подкрепят и изискват професионално обучение и контрол. Данъчните облекчения биха 
могли да допринесат за създаване на по-висококачествени детски заведения. С оглед на 
големия брой жени, работещи в сектора на полагане на грижи, подобряването на 
условията на труд и квалификациите в този сектор би допринесло за цялостната 
стратегия на ЕС в тази област24. 

 
Брюксел, 20 януари 2010 г. 
 

 
_____________ 

 

                                                      
24

  Становище на ЕИСК, ОВ С 277 от 17.11.2009 г., стр.102. 


