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Протокол за събиране на информация в системата CAN‐MDS
Този протокол е разработен в рамките на проекта "Координиран отговор към насилие
и пренебрегване на деца чрез минимална база данни" за нуждите на системата за
наблюдение CAN‐MDS.

Отговор на службите към случаи на насилие и пренебрегване на
деца

1. Обосновка
Малтретирането на деца е основен проблем за общественото здраве, чиито
мащаб и характеристики са недостатъчно известни. Системата има за цел да
наблюдава проблема на национално ниво, на базата на информация от
различни източници, а също така и да улесни координацията на действията
между участващите сектори, агенции и специалисти.

Забележка:

Този протокол е само един от компонентите на
Инструментариума на системата; неговото прилагане не трябва да
противоречи на рутинните практики на съответната служба.

2. Цел
Този протокол е предназначен за употреба от националните разширени групи от
оператори. Той предлага последователни и подробни насоки за операторите,
които участват в докладването, проучването и/или администрирането на
случаите на насилие и пренебрегване чрез системата. В случай, че отговорният
оператор от една служба не може да продължи проследяването на случая,
тогава подходящ, предварително обучен заместник, може да използва този
Протокол и да продължи със записа на случая в системата.

Забележка:

Протоколът не възпрепятства службите да използват
допълнителни стратегии, различни от тези, описани по‐долу, които
могат да се окажат ефективни за пълен запис на данни при определени,
специфични условия.

3. Приложимост
Този протокол се прилага за всички случаи, при които има установен или
докладван случай на малтретиране на дете (според определенията за случай).
Определенията за конкретния случай се базират на Общия коментар № 13
на Комитета на ООН за правата на детето, Конвенцията за правата на
детето (член 19) и Световния доклад за насилието на деца (2006 г.).
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4. Източници
4.1.Източници на доклади/сигнали за случаи на насилие и
пренебрегване на деца
Обучени специалисти, които работят в агенциите/службите, към които са
отнесени случаите. Агенциите могат да са от различни сфери на дейност като:
образование, физическо и психическо здраве, социални грижи, правоприлагане
и правосъдие. Специалистите могат да бъдат съответно: директори на училища,
педиатри и лекари с други специалности, медицински сестри, детски психолози,
психиатри и други допустими лицензирани съветници, социални работници,
патронажни сестри, полицейски служители (от отдели за малолетни и
непълнолетни и от други отдели) и областни прокурори.

4.2. Източници на информация
4.2.1. Един случай може да бъде идентифициран или да предизвика подозрение
у Оператора (например при рутинна проверка/скрининг или по време на
неговия/нейния контакт с детето в други условия); в такива случаи не
съществува външен източник на информация.
4.2.2. Източник на информация може да бъде и самото дете‐жертва
(съобщава/докладва лично), специалисти, които са упълномощени да докладват
случаи на малтретиране на деца (виж Националното законодателство), или
всеки друг гражданин.
4.2.3. Начини за предаване на информация при случай на насилие и
пренебрегване на дете:
Първоначалната информация от източника може да бъде докладвана лично на
Оператора (лице в лице), по телефона или в писмен вид (чрез имейл или друга
писмена форма).

5. Критерии за допустимост за регистриране на случаи на
насилие и пренебрегване на дете в системата (CAN‐MDS)
5.1. Задължителна минимална информация за запис в
системата CAN‐MDS


Известно/налично име на детето;

 Най‐малко един докладван акт на малтретиране или пренебрегване.
5.2. Критерии за отказ от регистрация в системата
CAN‐MDS


Няма налично име на детето;



Не отговаря на допустимите условия за случай (няма докладван
акт/действия на малтретиране или пренебрегване).

6. Условия
А. Случай на насилие и пренебрегване, който може да
бъде идентифициран или да предизвика подозрение у
оператора
(прилагане на политика за рутинен скрининг: в зависимост от конкретните
условия)
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1. Операторът преминава към съхранение/запазване на информация за
случая (според своята обичайна практика).
2. Операторът се грижи за цялата информация, необходима за записа в
системата (CAN‐MDS).
Пояснение: Отпечатаната форма на променливите на системата (CAN‐
MDS) може да бъде от полза при проверка за пълнота на необходимата
информация.
3. Операторът се свързва с Администратора на системата, за да получи
псевдоним.
4. След получаване на ИДЕНТИФИКАЦИОННИЯ КОД, операторът влиза в
системата, използвайки своето име и парола и преминава към
регистриране на случая, като следва инструкциите в Ръководството и
онлайн системата CAN‐MDS, както следва:
e‐CAN‐MDS ‐ първоначален
екран
Пояснение: вертикалната
колона
от
дясната
страна
на
екрана,
представя
елементи,
които имат различно
предназначение:
 Показва
последователността на
данните, които се
записват
 Показва кой извършва
записа на необходимата
информация, операторът
(в зелени кутийки) или
системата (в оранжеви
кутийки)
 Преглед на
информацията, която
вече е записана и
възможност за
известяване за
евентуално повторение
 Служи като меню за
навигация сред
различните елементи
от данни
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NOTEМоля,
: Entrance
in theпотребителско
system by non‐
въведете
authorized people is not
permitted
име и
парола
and implies … <Legal issues & Ethics
related information>

Вие (като оператор)
въведете потребителско
име и парола
Пример:
Забележка:
Потребителски
имена и пароли за
операторите в
системата за
наблюдение се
предоставят от
Национален
администратор на
специалистите,
отговарящи на
критериите за
допустимост и
имат
(предварително)
успешно завършено
кратко обучение.
Система:
Идентификационните
кодове
на
агенцията
[DE_R1]
и
Оператора
[DE_R2]
се
попълват
автоматично*
Пояснение: Когато
влезете в системата
(въвеждате
потребителско име и
парола), Вашият
личен
идентификационен
код ще бъде
автоматично вписан.
Забележка: Проверете
верността на
данните и в случай на
неточност или
необходимост от
обновяване на
данните, моля,
свържете се с
Националния
администратор.
Забележка: Системата
автоматично ще Ви
отпише, когато не се
наблюдава дейност в
рамките на 10 мин.
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Оператор:
въвежда
идентификационния код
на детето [DE_C1] (напр.
псевдоним) **
Пример
Забележка: Този елемент
се попълва от Вас,
след като получите
идентификация от
Националния
администратор.
Пояснение:
Последователност‐
та на процеса за
получаване на
идентификационен
код на детето
(псевдоним) е описана
в наръчника на
оператора.
Натиснете
Система:
датата
на
запис [DE_R3] се попълва
автоматично.
Пример:
2014‐11‐22_01:36:00

Забележка: Ако система‐
та отчете запис за същия
идентификационен код на
дете, тя ще Ви уведоми по
следния начин:
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Оператор: въвежда дата
на инцидента/събитието
[DE_I2]
Пример:

Система:
Кодът
инцидента
[DE_I1]
генерира
автоматично.***
Пример:

на
се

G R 1 4 7 6 4 0 5 6 7 9‐22112014‐1:56:19

Забележка: В случай, че Вашето ниво на достъп е 1 или 2, чрез
натискане на

може да видите цялата информация за предишни

може да редактирате (основно да
нициденти и чрез натискане на
добавяте информация) в предишните записи. Ако сте сигурен, че
настоящият инцидент е нов, тогава трябва да натиснете бутона
“Добави нов инцидент”.
Забележка: ако Вашето ниво на достъп е 3, опциите на монитора не
се активират и Вие трябва да решите въз основа на датата на записа
и датата на инцидента дали да продължите с въвеждането
(препоръчва се да се продължи с добавяне на нов инцидент).
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Внимание! В случай, че
системата
CAN‐MDS
установи/засече наличие
на запис за едно и също
дете, който е близък до
вече съществуващ такъв
(по отношение на време),
то тя ще ви уведоми със
съобщение, че вече има
регистрирани инциденти
от Вас или друг оператор
(погледнете картинката
вляво) и ще Ви даде
информация
за
най‐
скорошния
запис
на
инцидент;
осветените
записи са най‐близки до
кода на Вашия текущ
запис.
Забележка: В случай, че
кодът на инцидента не е
известен, системата ще
продължи със следващия
елемент DE_R4 (източник
на информация).

Оператор:
посочва
източника на информация
[DE_R4]
Пример:
Пояснение: Инцидент на
малтретиране на дете
може да бъде установен
от Вас (специалист‐
оператор), докладван от
(предполагаемата)
жертва (детето) или друг
източник (погледнете
блок‐схемата/
диаграмата, фаза
„процедура за
докладване“).

Оператор: посочва
формата/формите на
малтретиране [DE_I3]
Важно: DE_I3 е в
основата/ядрото на
системата и предпос‐
тавка за нов запис в CAN‐
MDS: липса на данни за
DE_I3 означава, че няма
инцидент за запис.
Забележка: Изберете
колкото се може повече
oт дадените
възможности в
предварително
изготвените списъци
(пример: погледни схемата
в ляво).
Пояснение: Вие можете да
избирате между „основен
списък“, „разширен списък“
или да използвате
опцията за търсене.
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Оператор:
посочва
мястото на инцидента
[DE_I4]
Пример: виж схемата
вляво
Забележка: Въпреки, че
инцидентът може да се
отнася за продължи‐
телен/постоянен случай
на малтретиране, който
се извършва/осъществява
на различни места, моля
запишете последното
известно място,
споменато от източника
на информация.

Оператор: въвежда пола
на детето[DE_C2], дата
на раждане [DE_C3] и
гражданство [DE_C4]
e.g. Виж схемата вляво
Пояснение:
“Пол”
се
отнася към биологичния
статус на детето.
Забележка: Важно е да се
запише пълната дата на
раждане на детето!
Забележка:
Гражданство:
‐ по кръвна линия;
‐ по месторождение;
‐ натурализация.

‐ 12 ‐

Оператор: посочва
членовете/състава на
семейството [DE_F1 A, B,
B.1] и връзката на прекия
настойник с детето [F1
CDE_F2]
Пример: виж схемата
вляво
Забележка: Ако марки‐
рате “настанен в
институция“ (детето е
поверено на грижите на
институция) или „няма
информация“, то програ‐
мата автоматично ще
пропусне следващите
поделементи B, B1 и C и
ще Ви пренасочи към
следващите елементи от
информация (свързана с
основните настойници на
детето).

Оператор: записва
връзката с главния/
основния попечител/
настойник (DE_F2) (в
случай, че не бъде
автоматично записана),
пол [DE_F3] и дата на
раждане [DE_F4]
Пример: виж схемата
вляво
Забележка: Системата
(CAN‐MDS) автоматично
обновява съответните
полета в DE_F2, според
вашия избор за поле F1C.
Пояснение: Пряк
настойник не може да
бъде непълнолетно лице
(т.е друго дете).
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Оператор: въвежда
отговора на инсти‐
туцията [DE_S1]
Забележка: Ако е
приложимо/възможно да
се даде отговор „Да“, то
изберете колкото се може
повече такива отговори.
Пример: схемата вляво

Оператор: посочва
докладите, отправени към
службите [DE_S2, S2.1 and
S2A];
Пример: виж схемата
вляво
Пояснение:
Известяванията ще
бъдат автоматично
изпратени до избраните
от Вас служби в DE_S2.
Забележка: поделемент
(S2.A) се попълва от CAN‐
MDS. Операторът/
операторите, работещи в
агенцията/ите, които са
получили доклади,
направени от Вас, както е
посочено в DE_S2.
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Вие завършихте записа!

Сега имате възможност
да проверите и след това
да потвърдите записа.

Обратна връзка
(за операторите с ниво на
достъп „1“ или „2“)
От това меню можете да
изберете:
‐да прегледате и
отпечатате авто‐
матично изготвения
доклад
‐да прегледате или
отпечатате всички записи
за конкретно дете
‐да видите кой е работил с
детето в миналото, (ако
записът се отнася за вече
регистрирано дете).
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Пример за автоматично
изготвен доклад

4 years, 8 ms, 24 days

[Agency 2; Response: NO INFORMATION]

Пример на доклад, който
съдържа всички записи за
конкретно
дете
(въз
основа
на
кода
на
детето).

Бележки
* Операторът проверява верността на информацията. В случай, че е необходима актуализация,
той трябва да се обърне към Националния администратор.
** Ако детето е известно, то системата разпознава неговия код и информира оператора; в такъв
случай операторът може да види наличната информация за предишни инциденти според
неговото/нейното ниво на достъп.
***Ако системата разпознае кода на инцидента/събитието като вече познат, тогава операторът
получава известие, че инцидентът е вече записан от друг оператор в неговата/нейната агенция
или друга служба.
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Б. Случай на насилие и пренебрегване нa дете,
който е докладван на Агенция от източник на
информация.
За примерни схеми на екрана, моля вижте параграф 6.a
1. Операторът преминава към съхранение на информация за случая
(по обичайния ред).
Забележка: Конкретният случай може да бъде документиран
или да има само съмнения/подозрения; имайки предвид
факта, че все още няма проведено проучване, то ВСИЧКИ
случаи се разглеждат като предполагаеми.
2. Операторът се грижи за цялата информация, необходима за
записа в системата (CAN‐MDS)
Пояснение: Отпечатаната форма на променливите на
системата (CAN‐MDS) може да бъде от полза при проверка за
пълнотата на необходимата информация.
Бележка: Ако информацията е докладвана по време на среща
лице в лице с източника на информация или по телефона,
за всяка една променлива има предложени различни
въпроси по‐долу (4e‐4k). Ако сигналът е в писмена форма,
Операторът трябва да извлече колкото се може повече
полезна информация за системата CAN‐MDS.
3. Операторът се свързва с Администратора на системата, за да
получи псевдокод.
4. След получаване на псевдокода, операторът влиза в системата,
използвайки своето име и парола и преминава към регистриране
на случая като следва инструкциите в Ръководството и онлайн
системата CAN‐MDS, както следва:












Оператор: въвежда потребителско име и парола.
Система: идентификационният код на агенцията [R1] и
операторът [R2] се попълват автоматично *.
Оператор: въвежда идентификационен код на детето
(псевдоним) ** [C1].
Система: датата на запис [R3] се попълва автоматично.
Оператор: въвежда дата на инцидента [I2].
Система: генерира автоматично идентификационен код
на инцидента [I1] ***.
Оператор: посочва източника на информация [R4].
Оператор: посочва формата/формите на малтретиране
[I3].
Оператор: посочва мястото на инцидента [I4].
Оператор: въвежда пол на детето [C2], дата на раждане
[C3]и гражданство [C4].
Оператор: посочва членовете/състава на семейството
[F1] и връзката на основния/прекия
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попечител/настойник с детето [F2], за прекия/основния
попечител/настойник се записва пол [F3] и дата на
раждане [F4].
Оператор въвежда отговора на институцията [S1].
Оператор: посочва докладите, отправени към службите
[S2]; Система: автоматично изпраща известия до
съответните служби.
Регистриране, преглеждане и запазване на записа (при
необходимост ‐ принтиране на доклада за Вашия архив).

Бележки
*
Операторът проверява верността на информацията; в случай, че е необходима актуализация,
той трябва да се обърне към Националния администратор.
** Ако детето е известно, то системата разпознава неговия псевдокод и информира оператора;
в такъв случай операторът може да види наличната информация за предишни инциденти
според неговото/нейното ниво на достъп.
*** Ако системата разпознае кода на инцидента/събитието като вече познат, тогава
операторът получава известие, че инцидентът е вече записан от друг оператор в
неговата/нейната агенция или друга служба.

ПРЕДЛОЖЕНИ ВЪПРОСИ И ОПОРНИ ТОЧКИ ЗА
СЪБИРАНЕ НА НЕОБХОДИМАТА ИНФОРМАЦИЯ
ЗА СИСТЕМАТА CAN‐MDS
Забележка:

Последователността
и
формулировката на въпросите могат да бъдат
различни според случая и това какъв източник на
информация вече е споменат. Освен заеманата от
Вас позиция, представете се и като оператор в
системата (CAN‐MDS). Обяснете причината,
поради която се налага да зададете допълнителни
въпроси и насърчете източника на информация да
даде колкото се може повече подробности.
Оператор: За по‐добра координация на усилията ни
да защитим детето, някои от данните/част от
информацията, която ни предоставяте ще бъде
записана в системата (CAN‐MDS). По този начин ще
можем да видим дали детето е имало подобни
проблеми в миналото и в същото време други
специалисти и служби ще бъдат запознати със
случая. И накрая, но не на последно място, чрез
записи като този ще можем редовно да
проследяваме и научим повече за проблема и по
този
начин
да
прилагаме
по‐ефективни
превантивни стратегии.
Във връзка с поверителността, бих искал да Ви
уверя, че системата работи в съответствие с
действащото законодателство и информацията,
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която се записва за събитието/инцидента, е
кодирана и са взети допълнително мерки с цел
нито едно от участващите лица (Вие, детето или
настойника) да не бъдат идентифицирани от
неупълномощени лица.
Ако източникът на информация не разбира
необходимостта от това да предостави
конкретна информация, мотивите могат да
бъдат обяснени отново; ако се колебае да даде име
или друга информация за детето, трябва да се
подчертае, че без такава информация няма да
могат да бъдат предприети по‐нататъшни
действия. Освен това да бъде обяснено, че
самоличността на замесените лица няма да бъде
разкривана пред служби/агенции, които не са
ангажирани пряко. Да се допълни, че въпреки
подозрението/недоверието,
докладваният
инцидент е важен, за да се направи оценка на
случай на по‐късен етап.
Да се попита източникът на информация за
точното име на детето, както и псевдоними (ако
има такива).
За DE_R4 (източник на информация)
Ако източникът на информация не споменава
неговото/нейното име и самоличност, попитайте:
"Бихте ли ми казали каква е връзката Ви с детето
или как сте разбрали/сте били информирани за
инцидента?"
За DE_I3 (форма/и на малтретиране)
Предполага се, че източникът на информация ще
посочи поне една част от информацията относно
формата/формите на малтретиране; във всеки
случай операторът трябва да прибегне до
допълнителни въпроси, за да събере допълнителна
информация, като например: „Бихте ли посочили
конкретни действия, при които детето е било
подложено на страдание? Знаете ли за конкретни
случаи, в които не е имало/не е полагана грижа за
него?
За DE_I2 (дата на инцидента)
Ако източникът на информация не споменава кога
се е случил инцидента/събитието или не е
точен/прецизен, моля попитайте: „Можете ли да
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ми кажете кога точно се е случил конкретният
инцидент? (опитайте се да разберете точната
дата, тъй като тази информация ще бъде
необходима за формулирането на V9 „код на
инцидента“.
За DE_I4 (място на инцидента)
Ако източникът на информация не споменава къде
се е случил инцидентът или не дава точна
информация, моля попитайте: „Бихте ли ми
посочили точното място, където се е случил
инцидентът?“
За DE_C2 (пол на детето)
Независимо от това дали полът на детето се
споменава ясно или не от източника на
информация, моля попитайте: „От какъв пол е
детето, за което се отнася сигнала?“
За DE_C3 (дата на раждане на детето)
Попитайте за точната дата на раждане на
детето; ако точната дата на раждане не е
известна, тогава попитайте за месец и година или
само година.
За DE_C4 (гражданство)
Моля, попитайте източника на информация за
гражданството на детето „Знаете ли дали
детето
има
гражданство
или
е
без
идентификация/ID” .
За DE_F1‐F4 (състав/членове на семейството/настойници на
детето)
Попитайте източника на информация за
семейството и за настойници (до двама): „Бихте
ли ми дали информация за семейството, в което
живее детето? Кой друг живее с него? Кои са били
хората, които са били отговорни за него по време
на инцидента и по‐конкретно каква е тяхната
връзка с детето? Кажете ми какъв е техният пол и
дата на раждане? Ако дата на раждане не е
известна, то тогава попитайте за месец и година,
или само година, а ако няма и такава информация
тогава попитайте за ориентировъчна възраст.
Приблизително необходимо време за регистриране на случай
Очаква се изготвянето на записа за всеки отделен случай да отнема
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като цяло 30 минути (15 минути за събиране на информацията,
което е също част от рутинната процедура не само за системата
CAN‐MDS, 5 минути комуникация с администратора, 10 минути за
попълване на формата).
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