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КАЗВАМ НЕ НА НАСИЛИЕТО У ДОМА 

ПРЕДГОВОР 

«… Държавата защитава децата от физически 

и морални посегателства, както и от 

безразличие спрямо тях. Държавата опазва и  

защитава детето от насилие или сексуална 

експлоатация…» 

Конвенция за правата на детето 

 

Насилието над деца е изключително сериозен проблем, значимостта на 

който се определя както от разпространението му, така и от тежките 

последици, които може да окаже върху детското развитие. Последиците върху 

развитието зависят в голяма степен от продължителността на периода, в който 

детето е изложено на насилие и от подкрепата, която получава за справяне с 

травмата. Това определя голямото значение на ранното разпознаване на 

децата, които са жертви на насилие. Често детето изпитва сериозно 

затруднение да сподели за преживяното насилие, особено ако то е упражнено 

от близък човек. Именно поради това е необходимо възрастните да бъдат 

чувствителни към различни белези в поведето на детето, които могат да бъдат 

сигнали, че то е преживяло насилие. 

Училището може да изиграе изключително важна роля в тази насока, тъй 

като в него децата прекарват голяма част от времето си. Учителите, 

педагогическият съветник, училищният психолог, медицинският специалист в 

училище са значими фигури в живота на децата. Често те са първите, които 

могат да забележат симптомите на преживяното насилие. 

Важна функция, която училището успешно може да осъществява, е 

предотвратяване на насилието, чрез подкрепа на детето, което го преживява. 

За успешната работа по превенция на насилието е необходимо да се познават 

корените на агресивността в поведението на детето, както и други прояви, 

които сигнализират, че детето страда. Важно е, при разпознаване на белези на 

насилие върху дете, да се сигнализират органите по закрила, които 

предприемат оценка на рисковите фактори в обкръжението на детето, за да се 

осигури неговата безопасност. Педагогическият съветник или психологът в 

училище имат ключова роля в това отношение. Първата им задача е да окажат 

подкрепа на детето, като създадат с него връзка на доверие и благоприятна 

обстановка, в която да го изслушат и да разговаря с него. В случаите на 

домашно насилие, задачата на педагогическия съветник, както и на учителите 

е да подадат сигнал до органите за закрила и да им съдействат, като в същото 

време оказват непрекъсната подкрепа на детето. Целта е детето да не бъде 

изолирано и да не се чувства заплашено в училище. 
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Работата по превенция на насилието в училище включва прилагане на 

холистичен подход в грижите за деца, който възниква в противовес на 

тясната специализация на професионалистите и третирането на детето като 

обект за интервенции. Това е модел за работа, където в центъра са поставени 

интересите на детето, а участие в грижите взимат всички важни за детето 

интитуции, служби и организации. Основен принцип е работата в 

мултидисциплинарен екип, където при взимането на решения се зачитат 

личността и желанията на детето, участват родителите и важните за детето 

фигури, привличат се необходимите специалисти, според потребностите и 

възможностите на детето. Към всеки конкретен случай се подхожда 

индивидуално според нуждите на детето, използват се всички налични ресурси 

(на детето, семейството и общността), а приоритет е стимулирането на 

детското развитие и осигуряване на сигурна и стабилна среда, за да се 

постигане оптимална реализация на наличния потенциал. 

Има тясна връзка между проявите на дискриминация в семейната среда, 

домашното насилие и насилието над и сред децата извън семейството. 

Българско общество е общество в сериозна криза, а именно в този преход се 

променя и семейната среда. Българското семейство в условия на криза се 

сблъсква с новите реалности на несигурна икономическа ситуация, което 

довежда до несигурни доходи, много усилия да се осигури оцеляването на 

семейството и промяна на традиционните социални роли на мъжа и жената. 

Високото ниво на семейни конфликти и проблеми води до несигурна семейна 

среда. Изброените промени засягат и младежите. 

Мнозинството от децата – жертви на насилие и станали свидетели на 

насилствено поведение в семейството или извън него, по-късно също се 

превръщат в агресори, заучавайки това поведение. Останалата част имат 

проблеми със социалната си адаптация, с ученето и срещат трудности в 

личностното си развитие и комуникацията с околните. 

Много е важно да се проучат моделите, които децата следват в 

семейството, в училищата и на улицата. Те виждат насилие и джендър 

неравенство навсякъде – във филмите, рекламите, в компютърните игри и в 

резултат, заживяват с такава „култура” на насилие и неуважение, нетърпимост 

към различността. 

За предотвратяване проявите на насилието основано на пола и 

домашното насилие, особено важно е да се инициират обучителни и 

превантивни дейности от много ранна възраст. Целта е да се предпазят децата 

от това да смятат насилието и дискриминацията за нормален феномен, да се 

научат как да разпознават проявите на насилие, да не проявяват 

дискриминационно поведение и как да се защитават от прояви на агресия, да 

познават правата и отговорностите си като хора и граждани. 



КАЗВАМ НЕ НА НАСИЛИЕТО У ДОМА 

КОИ СМЕ НИЕ? 

Фондация "Български център за джендър изследвания" (БЦДИ) е 

създадена в София през 1998 г. като независима неправителствена 

организация. От създаването си Фондация БЦДИ работи в областта на 

изследвания, наблюдение, анализ и разработване на проектозакони в 

областта на домашното насилие; провеждане на кампании и лобиране за 

законодателни промени; работа в мрежи и с професионалисти ‐ юристи; 

намиране на връзка между необходимостта от промяна на социалните 

практики и предлагане на законодателни промени. Тези дейности Фондацията 

развива в сферата на равенството между половете, домашно насилие и 

антидискриминация, репродуктивните права и младежки дейности, като 

предоставя информация, изготвя изследвания, анализи и проектозакони, 

провежда кампании и лобира за законодателни промени, предоставя обучение 

и консултации за професионалисти и работи в широка мрежа от организации, 

публични институции и експерти. 

Организацията има представителства в Хасково, Димитровград, 

Свиленград, Пловдив, Силистра и Горна Оряховица. През 2001г. фондацията 

създаде "Младежка програма" за работа с млади хора по темите, приоритетни 

за организацията. Дейността се осъществява чрез провеждането на 

информационни кампании, обучения и издаване на публикации. Проблемите, 

по които работи са: домашно насилие, човешки права, равнопоставеност на 

половете и активно участие на младите хора в обществения живот на 

страната, а също и повишаване на информираността относно политиките на 

ЕС в изброените области. Осъществени са дейности и курсове в средните 

училища за ненасилствено поведение сред тийнейджърите. 
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ЗА НАСТОЯЩИЯ ПРОЕКТ 

 

Настоящата програма за превенция и защита от домашно насилие сред 

подрастващите е създадена по проект:„Казвам Не на насилието у дома“ -

Мониторинг, ранна превенция и защита от домашно насилие, чрез пилотно 

въвеждане на специализирана учебна програма за превенция и защита от 

ДН, наблюдение на дела по ЗЗДН  и предоставяне на качествени социални 

услуги за пострадали и извършители на домашно насилие, финансиран от 

Министерство на правосъдието с договор № 93-00-531/23.12.2016г. 

Нашата цел е да предложим нови и конструктивни методи в работата с 

младите хора в сферата на човешките права, с фокус върху джендър 

насилието, част от което е и домашното насилие. Идеята на проекта е да 

засили превенцията върху младите хора на възраст от 12 до 14 години и да 

изложи негативните ефекти от насилието основано на пола, което има 

отражение както върху отделната личност, така и върху цялото общество. Ние 

се стремим да предложим нови идеи за борбата с различните форми на 

насилие и джендър стереотипи. Програмата може да бъде прилагана в 

училища, младежки центрове, читалища и клубове. Тя може да се прилага от 

педагози, психолози, представители на НПО и доброволци. 

Програмата, която предлагаме се състои от три модула, 

разпределени в общо осем сесии, които могат да бъдат реализирани в 

рамките на 8 учебни часа. 

 

 

 

 

 

 

 



КАЗВАМ НЕ НА НАСИЛИЕТО У ДОМА 

ЗА НЕФОРМАЛНОТО ОБУЧЕНИЕ 

Терминът “неформално обучение” на пръв поглед изглежда неясен и 

може да доведе до асоциации с нелегитимно обучение, но случаят далеч не е 

такъв. Неформалното обучение, за което става въпрос в настоящата програма 

е процес на обучение, който става извън рамките на задължителната учебна 

програма. Неформалното обучение е свързано с представяне на новаторски 

подходи и засяга ежедневието на учащите се. Това е обучение, в което е 

залегнала теорията за учене на базата на споделяне на личния опит и 

преживяване, набляга на индивидуалните потребности на обучаващите се, 

като се стреми да достигне максимална ефективност на усвояване на знанията 

без да присъстват традиционните училищни методи на обучение (писане, 

четене, заучаване наизуст, изпитване и др.). Този метод насърчава добрите 

постижения, иновациите и си кореспондира успешно с европейските практики в 

сферата на ефективното социално обучение на младежи. 

Планове за въвеждане на неформалното обучение са залегнели и в 

българското образование, по-конкретно в Националната стратегия за детето 

2008 ‐ 2018г., където то присъства като мярка за повишаване достъпа на 

децата до качествено образование и професионално обучение. Стратегията си 

поставя за цел развиването на политики за подкрепа на неформалното 

образование (неформалното учене), както и на система за финансиране 

включването на децата във формите му. 

Насилието и дискриминацията имат много проявления, които засягат 

всички нас по различен начин. Като употребяваме насилие и извършваме 

дискриминация ние нарушаваме всеобщите човешки права. Тези 

нарушения засягат както индивидуалната личност, така и цялото общество. 

Ние трябва да бъдем отговорни и да съзнаваме потенциалните вреди от 

подобно поведение, защото те пречат за установяването на демократично 

общество. Чрез неформалното обучение ние не само се стремим участниците 

в този процес да преживеят и сами да стигнат до важни изводи, но и да 

мотивираме тяхното активно гражданско участие, защото ученето се 

осъществява в един социален контекст, чрез добрите практики на общността, 

където младежта взема дейно участие в създаването на знания. Този процес е 

част от изграждането и установяването на идентичността на всяко дете, която 

е свързана с обществото, в което живеем. 

Ние смятаме, че най-прогресивният начин за постигането на разбиране 

по въпросите за насилието, джендър стереотипите и домашното насилие е 

чрез навременното и качествено обучение, като предпоставка за едно 

миролюбиво и толерантно общество. То не само предоставя разбиране на 

всичките негативни ефекти от насилието, изгражда представа за правилен 

модел на поведение, създава по-голяма чувствителност към проблема, но и 
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дава шанс за размисъл върху индивидуалните действия на всеки от нас. 

Откриването на първопричините за насилието е от ключово значение за 

справянето с насилието в семейството. За съжаление, причината никога не 

единична, а включва цяла поредица от причинно-следствени връзки, като за 

борба с проблема и неговите проявления следва да се търси многостранен 

подход, тъй като в процеса се проявяват индивидуалните характери на 

участниците и техните разбирания за света. 

Парламентарната Асамблея на Съвета на Европа в своята Препоръка 

1437, приета на 24-ти януари 2000г. признава, че системите на формалното 

обучение не могат да отговорят на бързите технологични, икономически и 

социални промени в обществото и че те трябва да бъдат подсилени от 

неформални образователни практики. 

Надяваме се, че с признаването на неформалното образование за 

значимо от държавните институции, то ще придобива нарастваща популярност 

и ще се практикува по-широко в България. 

 

Превенция на насилието чрез работа в училищна среда 

„Тъмнината не може да изгони тъмнината - само светлината може. 

Омразата не може да прогони омразата - само любовта може.” 

Мартин Лутър Кинг 

Превенция на насилието при подрастващите деца означава премахване 

на „мъглата” причинена от силни и затормозяващи чувства и оказване на 

помощ в осъзнаването, допускането, изказването и уважаването на чувствата. 

Когато говорим за превенция, е необходимо: 

 Да признаем, че насилието представлява сериозен проблем в 

българското общество; 

 Да имаме отношение на загриженост към жертвите на насилие и 

да не ни е безразлично какво се случва с юношите и децата, които са 

пострадали или могат да пострадат; 

 Да съберем сила и смелост да заговорим открито по тежки теми, 

каквито са домашното насилие, сексуалното насилие и трафика на деца.  

 

Смисълът на превенцията е да накара хората да се замислят в дълбочина и 

в детайли за насилието между хората, като проблем на човешките отношения.  

Превенцията на насилието в училище трябва да се разглежда като част от 

общото развитие на училището - следва да се разработи програма за 

превенция, която да е част от стратегията за развитие на училището. 
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РОЛЯТА НА МОДЕРАТОРИТЕ 

Както самото име подсказва, ролята на модераторите е да подпомагат 

учебния процес чрез запознаване с дейностите, предоставяне на всички нужни 

материали и насочване на участниците в процеса на взаимодействие. 

Модераторите трябва да са невидимата „движеща сила” в заниманията, тъй 

като те са тези, които ще помогнат на участниците да достигнат самостоятелно 

до важни за тях заключения. Тези характеристики им определят роля от 

изключителна важност. За да насърчат комуникацията и предразположат 

участниците, модераторите трябва да следват основни принципи за поведение 

и изразяване. 

 

Практически препоръки към модераторите: 

 

Невербална комуникация: 

 Визуалният контакт предоставя важна социална и емоционална 

информация. Скорошни проучвания показват, че той има позитивно влияние 

върху запаметяването и припомнянето на информация и насърчава по-

ефикасното учене. 

 Следете за вашите движения – те не трябва да бъдат излишни. 

Докато говорите, не размахвайте ръце – това би разсеяло участниците или би 

създало впечатление, че се притеснявате. 

 Кимането с глава или усмивката са ясни индикатори, че вие 

слушате този, който говори и така поощрявате неговото участие и създавате 

позитивно настроение. 

 Трябва да заставате така, че всички да ви виждат ясно. В 

началото на всяка сесия заставайте точно пред групата. 

 Когато се движите из стаята се старайте да не разсейвате групата. 

 

Вербална комуникация: 

 Тонът на гласа ви трябва да е достатъчно силен, за да ви чуват 

всички. Говорете ясно и отчетливо. 

 Задавайте въпроси, които предполагат аргументиран отговор. Ако 

участникът отговори само с да или не, попитайте го защо мисли така. 

 Питайте участниците дали са съгласни с изказванията на другите. 

 Мислете позитивно, бъдете приятелски настроени – 

това създава стимулираща и спокойна обстановка. 
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 Насочвайте дискусията в посока, която вие целите, но не 

забравяйте, че участниците трябва да говорят повече от вас. 

 Избягвайте употребата на жаргонен език. 

 Споделяйте собствен опит. Започнете с въвеждащо изречение, 

като „Това ми напомня на...”, „Миналата година се случи нещо подобно...” и т.н 

 

Целите, които модераторите си поставят: 

 Участниците да разберат корените на насилственото поведение и 

причините за джендър насилието чрез различните техники, предложени в 

програмата. 

 Трябва да провокирате участниците да мислят както 

конструктивно, така и критично, за да могат да се обхванат и да се разберат 

колкото се може повече гледни точки и ситуации. 

 Активността на участниците е от ключово значение за правилното 

реализиране на предложените дейности. Ето защо модераторите трябва да 

поощряват всяка инициатива от страна на участниците. 

 Да се работи с участниците както поотделно, така и като група – 

така всеки един участник ще може да помисли за собствените си емоции и 

преживявания и за колективната реакция и действия. 

 Винаги правете обзор на дискусията, за да може участниците да 

получат цялостен поглед върху дискутираните теми. 

 

Създаване на подходящи условия и среда за обучението: 

 Започнете в точно определения час, като предварително сте се 

запознали подробно с всички материали и инструкции на заниманията. 

Организирайте ги така, че да са ви винаги под ръка. 

 Разкажете нещо за себе и представете вашата роля като 

модератор. 

 Насърчете задаването на въпроси. 

 Ако не познавате групата, раздайте малки разноцветни хартийки, 

на които участниците могат да си напишат имената. Направете такава и за 

себе си. 

 Усмихвайте се и поощрявайте участниците, когато е уместно. 

 

Преди да започнете занятията с участниците, добре е да установите 

правила за работа, валидни за всички, които ще улеснят общата работа. 

Помолете участниците да помислят сами с какво биха се съобразявали, за да 

може най-ефективно всички да бъдат изслушвани и да вземат активно участие 

по време на работния процес. Напишете предложенията на голям лист хартия 
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и ги сложете на видно място в стаята. Винаги може да го допълвате, ако в 

процеса на работа възникне ново правило и групата е съгласна с него! Ако 

усетите, че в някой момент темата се размива или групата излиза от формата 

и рамките на приемливо поведение, винаги може да се върнете към правилата 

и да ги напомните. Ето някои предложения: 

 Конфиденциалност! Всичко, което си споделим, остава в групата! 

 Изслушваме се взаимно! 

 Споделяме информация и знания! 

 Задаваме въпроси! 

 Търсим решение, изгодно за всички! 

 Мнението на всеки един е ВАЖНО! 

 Всички ние сме приятели! 

 Забавляваме се ! 

 Телефоните на тих режим! 

 Ако някой се нуждае от индивидуална среща/иска да сподели 

нещо лично/, остава след занятието! 
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ТЕХНИКИ ЗА РАБОТА, ИЗПОЛЗВАНИ В НАСТОЯЩАТА 

МЕТОДОЛОГИЯ: 

1. Методи и техники за събиране на информация (записване на идеи, 

допитване с картончета); 

2. Методи и техники за генериране и творческо обобщаване на идеи 

(мозъчна атака, съчинения, мозъчни карти, рисуване на идея); 

3. Дискусионни методи (дискусия, панелна дискусия, решаване на казуси, 

дебати); 

4. Игрови методи (опознавателни игри, ролеви игри, 

ситуационни игри); 

5. Методи и техники за обобщаване на информацията ( “трите важни 

неща”, допитване с точки, разделен постер, обратна връзка); 

6. Методи за ръководене на учебния процес (презентиране, 

барометър на настроението)  ;     

7. Методи, използвани в професионалното обучение (метод на 

подражанието, проектен метод, учебна работилница). 
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МОДУЛ I 

ТЕМА: АЗ И МОИТЕ ЕМОЦИИ 
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ОБУЧИТЕЛНА СЕСИЯ № 1 

ВЪВЕЖДАНЕ В ТЕМАТА НА ОБУЧЕНИЕТО, НАГЛАСИ И 

ОЧАКВАНИЯ 

 

Цел: Участниците да се запознаят с целите на програмата, времето за 

провеждането и водещите. Да се изследват нагласите и очакванията им 

относно темата и предстоящето обучение. 

Време за провеждане на дейността: 45 минути 

Брой участници: 5+ 

Материали: брошури на проекта, анкетни карти, лепящи листчета, 

химикали, кадастрон, маркери, дребни лакомства 

Стъпка по стъпка: Водещите представят накратко програмата и 

проекта (цел и дейности), защо са избрали тази тема за домашното насилие и 

насилието основано на пола, представят се и разясняват методите за работа. 

Задължително трябва да обяснят, че в рамките на часовете децата няма да 

бъдат изпитвани, няма да се пишат оценки, всеки свободно може да изразява 

мнението си и в никакъв случай не може да се осъждат или подиграват на 

останалите в групата за споделените от тях мнения. Модераторите се 

запознават с всеки един от участниците. След това предлагат на участниците в 

обучението да попълнят предварително подготвената анкетна карта за 

изследване на нагласите на учениците по темата за насилието в семейството 

(Приложение № 5). 

Следващата стъпка е да се раздадат на участниците цветни 

самозалепващи се листчета, където всеки един от тях да изпише какви 

очаквания има от програмата и предстоящето обучение. 

Сесията приключва с групово обсъждане на очакванията и уговаряне 

на следващата среща. На децата се раздават дребни лакомства (вафла, 

бонбон или др.), за да се поощри участието им в програмата и да добият 

усещане за различния формат на работа.  
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ОБУЧИТЕЛНА СЕСИЯ №2 

ЗАПОЗНАВАНЕ И ИЗГОТВЯНЕ НА ГРУПОВИ ПРАВИЛА 

 

Въвеждаща игра: Изготвяне на „лична карта” 

 

Цел: Целта на играта е да сформира, сплоти и оформи групата, както я 

подготви за интерактивния начин на учене; да провокира изобретателността на 

участниците и да насочи вниманието на всеки върху неговите личните 

способности и качества. Водещите също изготвят своя „лична карта”!  

Време за провеждане на дейността: 25 минути 

Брой участници: 5+ 

Материали: Баджове/ бели тениски, моливи, химикали, маркери, лепило. 

Стъпка по стъпка: Поканете всеки един от участниците си да вземе 

празен бадж/ бяла тениска. Нека всеки си направи „лична карта”, като 

попълни/ нарисува информация за себе си: 

 Лично име, а ако желаят, участниците могат да посочат и 

псевдоним; 

 Личностни характеристики (желателно е да не са физически, а 

особености на характера им, независимо дали те са положителни или 

отрицателни); 

 Години, в случай, че в групата участниците са на различна 

възраст; 

 Да нарисува автопортрет или личен герб. 

 

Очакван резултат: Модераторът да придобие впечатления за 

индивидуалните качества на всеки един от младежите и да използва тази 

информация при последващото разпределение на дейностите в процеса на 

обучение. 

Тези баджове/ тениски са предназначени да бъдат носени по време 

цялото обучение. Те ще са своеобразни визитки на участниците и ще са 

показател как всеки един се възприема и иска да бъде възприеман от групата.  
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Изготвяне на „Правила за групова работа“ 

 

Цел: Целта на играта е групата сама да изготви правилата за работа, 

което ще улесни процеса на взаимодействие помежду им и ще помогне на 

водещите да структурират процеса.  

Брой участници: 5+ 

Материали: Кадастрон, маркери, тиксо, листове за флипчарт 

Време за провеждане на дейността: 20 минути 

Стъпка по стъпка: Разделете участниците на две групи, раздайте на 

всяка група по един лист за флипчарт и маркери. Призовете ги в рамките на 10 

минути да помислят и изпишат на листа примерни правила за работа. След 

това обсъдете в голямата група предложените правила и след като групата се 

съгласи ги изпишете на кадастрона и ги залепете на видно място. 
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ОБУЧИТЕЛНАСЕСИЯ № 3 

РАЗВИВАНЕ НА ЕМОЦИОНАЛНАТА ИНТЕЛИГЕНТНОСТ 

 

 

Интерактивна игра:„Бал на емоциите“ 

Тази дейност цели да провокира креативното мислене на участниците 

чрез изработката на маски. Ние ще използваме маската като метафора за 

човешкото поведение и начина, по който хората градят взаимоотношенията си. 

Знаем, че поведението на хората в обществото и в рамките на най-близкото 

обкръжение (приятели или близки) се различава. Съществуват различни 

социални норми, които ни карат да се държим по определен начин според 

ситуацията. Така хората възприемат различни модели на поведение, които 

често могат да ни заблудят и да създадат в нас различни очаквания. Когато 

има разминаване на тези очаквания, може да настъпи разочарование поради 

различните нагласи. 

С тази дейност ние се стремим да направим връзката между насилието и 

прикритото поведение, за да могат участниците да направят паралел със 

собствените си емоции. В по-общ план ние целим да покажем, че не винаги 

добрите намерения имат положителен край, т.е. хората често не се представят 
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за такива, каквито са в действителност. Причините може да са хиляди – ниско 

самочувствие, комплекси, травма в детството, проблеми в общуването и т.н. 

Младите хора трябва да разберат, че реалността не винаги се възприема 

обективно, тя има измерения и всеки един човек има собствена мотивация да 

действа по определен начин. 

Цел: Участниците да развият съзнателно усещане за собствените си 

емоции и чувства (да постигнат по-голямо себеосъзнаване), за да могат ясно 

да ги разпознават. Да се направи връзка между чувства и поведение. Да се 

развие аналитично мислене и критичен поглед към собствените чувства, да се 

обсъдят причините за насилието и загубата на контрол върху емоциите. 

Брой участници: 5 + 

Възраст: 11+ 

Материали: Кадастрон, ножици, моливи, маркери, флумастери, 

акварелни бои, четки, сламки, ластик, моливи за очертаване 

Време за изпълнение на дейността: 45- 60 минути 

Стъпка по стъпка: 

• Нека участниците да си представят, че отиват на бал с маски. Но 

този бал е по-специален.... темата му е „Силата на емоциите”. 

• Обяснете, че всеки участник трябва да направи маска на 

емоцията, която изпитват в момента. 

• Помолете ги да си представят, че те ще са символ на това, което 

изпитват, когато са ядосани или щастливи – те ще са материално 

въплъщение на тяхната същност – такава, каквато биха желали другите 

хора да я в възприемат. 

• Нека всеки участник предварително реши каква емоция иска да 

опише, без да я споделя. 

• Добре е да имате вече изготвена маска, която да служи като 

образец за останалите. 

• Участниците следва да нарисуват и оцветят маските според 

собственото си усещане за тях. 

• Когато маските са готови направете дискусия. 

 

Въпроси за дискусия: 

• Какво описва вашата маска? 

• Можете ли винаги да разпознаете по изражението на лицето каква 

емоция изпитва човек? 

• Какви емоции искате да изразите чрез нея? 

• В кои случаи може да се каже за вас, че носите „маска”? 
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• Начинът ви на поведение различен ли е на различни места? С 

какво се различава, например, поведението ви в училище с това вкъщи? 

• Можете ли да познаете кога един човек не е искрен? По какво 

съдите за такова поведение? 

• Как сдържате гнева си? 

 

Очакван резултат: След края на тази дейност участниците трябва да 

могат да разпознават различни видове емоции и как да ги изразяват по 

артистичен начин. Чрез упражнението се поставя акцент върху факта, че 

човешките емоции не винаги могат да бъдат разпознавани толкова ясно, както 

е видимо от маските. Участниците ще бъдат провокирани да разсъждават 

върху видимата страна на емоционалното човешко поведение, как то се 

възприема от околните и реалното вътрешно състояние. 
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МОДУЛ II 

РАВНОПОСТАВЕНОСТ НА ПОЛОВЕТЕ  

( ДЖЕНДЪР РАВЕНСТВО) 
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ОБУЧИТЕЛНА СЕСИЯ № 4 

ТЕМА: РОЛИ СВЪРЗАНИ С БИОЛОГИЧНИЯ ПОЛ 

 

Интерактивна игра: „Извънземни на земята” 

Цел: Да помогне на участниците да разберат по-добре 

равнопоставеността на половете и влиянието на закостенелите полови норми 

и предразсъдъци. 

Брой участници: 5 + 

Материали: флипчарт, изображения на мъж и жена /може картинки от 

списание, вестник или др./, химикали, маркери, флумастери, тиксо, лепило 

Време за изпълнение на дейността: 50 минути 

Стъпка по стъпка: Водещите разказват на участниците, че се очаква 

комисия от извънземни жители на планетите Марс и Юпитер да посетят 

Земята. Извънземните искат да опознаят земните жители, тъй като са чували 

за големите разлики между тях. Имат информация, че населението на Земята 

е съставено от различни култури, но най-много ги впечатлява факта, че е 

съставено от мъже и жени – земляни, които нямат информация как да 

различават. Задачата на участниците е да дадат на извънземните някакви 

ориентири как да ги различават. Водещият очертава две колони на дъската, 

като в едната слага символа за „мъж“, а в другата за “жена“. 

Участниците обсъждат в групата как да опишат жената и мъжа, така, че 

да помогнат на извънземните да ги отличават. Водещият записва на 

флипчарта характеристиките дадени за единия и другия пол в съответната 

колона. 

След като списъкът е готов, водещият разменя мястото на мъжа и 

жената в таблицатаи провокира дискусия, като пита сега кои характеристики 

НЕ се отнасят за мъжа и жената след като изображенията са разменени. За да 

помогне на дискусията водещият казва на участниците да се фокусират върху 

определени стереотипи, които преобладават дори и да не са съгласни с тях и 

да не са убедени, че отговарят на истината. 

Очакван резултат: След края на занятието участниците да могат да 

разбират по-добре влиянието на половите стереотипи върху поведението на 

другите и върху тяхната собствена идентичност. 
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ОБУЧИТЕЛНА СЕСИЯ № 5 

ТЕМА: ПОЛОВИ СТЕРЕОТИПИ 

 

Интерактивна игра: „Колаж от картинки” 

Цел:Изследване и поставяне под съмнение на свързаните с половете 

норми и предразсъдъци и размисъл как тези норми ограничават личния ни 

избор/продължение на темата от миналата сесия/. 

Брой участници: 5 + 

Материали: флипчарт, списания, вестници, маркери, тиксо и магнити за 

флипчарт; Работно приложение № 1 

Време за изпълнение на дейността: 50 минути 

Стъпка по стъпка: Водещият дава инструкция на участниците да 

прегледат списанията и вестниците и да изрежат рекламите и/или снимките, 

които дават послания как „би трябвало“ да изглеждат и да се държат мъжете и 

жените /момичетата и момчетата/. След това водещият разделя групата на 

две, като следи в нея да участват и момичета, и момчета и определя време за 

самостоятелна работа, като им се дава Работно приложение № 1 

След като приключи обсъждането в групите на въпросите от работния 

лист, водещият кани всяка група да сподели с останалите своите отговори и 

открития, като ги записва на флипчарта. След това огражда в квадратче 

качествата, прилагателните и др., които описват как точно мъжете и жените би 

следвало да се държат в съответствие с очакванията на обществото. 

Предизвикателството е групите да не ограничат своите отговори само до 

текстовете и картинките, които са изрязали от списанията и вестниците, а да 

добавят и своето лично виждане, което да бъде съпоставено от водещия и 



КАЗВАМ НЕ НА НАСИЛИЕТО У ДОМА 

разграничено от представите на обществото за мъжествено или женствено 

поведение. 

След това кратко въведение водещият започва дискусия, даваща 

възможност на всеки един участник да обсъди личния си опит и схващания за 

половите роли и различните стереотипи. Ето някои примерни въпроси: 

1. Според вас как би следвало да се държат и изглеждат жените и 

мъжете? Има ли различия между момичета и момчета? 

2. Мъжете и жените имат ли еднакви права? Кой според вас има 

повече свобода и повече привилегии, власт? 

3. Къде научаваме тези норми на поведение, свързани с половете? 

Кой ни учи на тях? Кога започваме да ги заучаваме? 

4. Като погледнем оградените в квадратчетата качества /за 

момчетата и момичетата/, лесно ли е за момчетата и момичетата да 

останат в тези рамки? Ами ако някое момче или момиче иска да се държи 

по различен начин, който не се вмества в квадратчето? 

5. Какво става с хората, които се съобразяват с тези норми и се 

стараят да останат затворени в квадратчето? 

6. Какво ни държи в квадратчето? 

Момчетата могат да дават примери кога мъжете и момчетата имат по-

голяма свобода /момчетата могат да стоят навън до късно, да се обличат с 

каквото искат, мъжете получават по-добра работа и заплащане от жените за 

нея и т.н/ Момичетата дават примери за собствения си пол.  

Очакван резултат: Възможно е участниците да не се съгласят със 

съществуването на половите стереотипи, като се опитват да защитят 

равенството между половете или да отхвърлят съществуването на 

равнопопставеност, да опитат да защитят различното третиране между тях. 

По-важно е да се опитате да изследвате дали тези качества и норми не са 

продиктувани по-коро от обществото, отколкото да се основават на биологичен 

факт. 

 



ПРОГРАМА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ И ЗАЩИТА ОТ ДОМАШНО НАСИЛИЕ СРЕД ПОДРАСТВАЩИТЕ 

25 
 

 

 

МОДУЛ III 

ДА ПОГОВОРИМ ОТКРИТО  

ЗА ДОМАШНОТО НАСИЛИЕ 
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ОБУЧИТЕЛНА СЕСИЯ № 6 

ТЕМА: ЯДОСАНИЯТ ЧОВЕК 

Интерактивен метод: Гледане и обсъждане на учебен филм за деца, 

за домашното насилие (филм „Ядосаният човек“, 20мин.) 

Цел: Да въведе участниците в темата за домашното насилие и да 

отвори пространство за дискусия 

Брой участници: 5 + 

Материали: учебен филм /на диск/ флипчарт, маркери; 

Време за изпълнение на дейността: 50 минути 

Стъпка по стъпка: На вниманието на участниците се предлага да 

изгледат филма, след което се отваря време за дискусия. 

Примерни въпроси за дискусията: 

1. Какво видяхте във филма? 

2. Кой герой харесахте най-много? Защо? 

3. Има ли насилие във филма? Ако да, кой го упражнява? 

4. Кой е потърпевшият от това насилие? Може ли да направи нещо, 

за да стане по-различна ситуацията? 

5. Ако можехте да помогнете, на кого щяхте да помогнете и какво 

щяхте да направите? 

6. Как би изглеждал филмът, ако вие бяхте писали сценария? 

 

Очакван резултат: След края на занятието участниците да могат да 

разпознават по-добре различните форми на домашното насилие и 

възможностите за помощ. 
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ОБУЧИТЕЛНА СЕСИЯ № 7 

ТЕМА: СИТУАЦИИ, МИТОВЕ И ФАКТИ ЗА ДОМАШНОТО 

НАСИЛИЕ 

Има много митове за насилието. Те способстват проявите на насилие да 

продължават. Те могат да се поддържат както от цялото общество, така и от 

отделни личности, като отражението върху уязвимите групи е най-сериозно. 

Някои от последиците от тези митове са: действията на насилника да бъдат 

приемани като нормални; жертвата да се притеснява да потърси помощ заради 

предразсъдъците на близките и на обществото като цяло; близките или 

приятелите на жертвата да откажат да й помогнат и др. 

Осъзнаването на вредите от тези широко поддържани мнения спомага за 

изкореняването на насилието, дава обективна информация за реалността, 

както и ясно подчертава, че насилието е обществена грижа, а не само личен 

проблем. Жертвите, които имат насилствена връзка се оказват в порочен и 

затворен кръг – те се надяват, например, че това няма да им се случи и до 

последно не възприемат обидите срещу тях, като форма на насилие, 

насилникът им внушава, че грешката е в самите тях. Понякога се случва да 

мине много време, докато жертвата потърси помощ от специалисти.  

    

Интерактивна игра: Класифициране на ситуации на насилие 

 

 



КАЗВАМ НЕ НА НАСИЛИЕТО У ДОМА 

Цел: Разпознаване и анализ на различни ситуации на насилие. 

Изследване на различни митове за насилието повишаване на критичността на 

участниците спрямо различните ситуации и видове насилие.  

Брой участници: 5 + 

Материали: флипчарт, маркери, лепило, листчета с твърдения, 

Работно приложение № 2 

Време за изпълнение на дейността: 25 минути 

Стъпка по стъпка: На вниманието на участниците се предлага Работно 

приложение № 2 и се дава инструкция всеки да прочете сам наум твърденията 

със ситуации на насилие, след което да ги подреди във възходящ ред - от 

„липса на насилие“ към „не толкова сериозно насилие“ към “много тежко 

насилие“. Участниците изрязват с ножичка всяко твърдение и след това го 

залепят на флипчарта в предварително разчертаните колони от водещия 

/липса на насилие, не толкова сериозно и много тежко/. След което водещият 

отваря време за дискусия. Примерни въпроси за дискусията: 

1. Как решихте по-какъв начин да степенувате предложените 

ситуации? 

2. Коя ситуация е с най-малко насилие? Защо мислите така?  

3. В кои от ситуациите насилието е най-тежко? Защо? 

4. За всяка една от конкретните ситуации по-често на мъже или на 

жени се случва. 

Очакван резултат: Изследване и размисъл върху собственото 

отношение и възприемане на насилието. Откритият разговор за насилието се 

очаква да даде на участниците представа за различните вреди, които 

насилието, независимо какво е то, причинява. Тази дейност цели да се 

замислим върху начините, по които се предава насилието, по които се заучава 

и разпространява като поведение. По този начин ние се научаваме как да се 

предпазваме от вредни влияния и да не се поддаваме на провокации. 

 

Интерактивна игра: Митове и факти за насилието 

 

Цел: Да се анализират широко споделяни представи, но в 

ползана насилието, които постепенно се превръщат в стереотипи и норми на 

поведение.      

Брой участници: 5 + 

Материали: балони, хартия, химикал, Приложение № 3  
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Време за провеждане на дейността: 20 минути 

Подготовка: Предварително надуйте балони с малки листчета хартия в 

тях. На листчетата напишете митове, свързани с насилието. 

Стъпка по стъпка: 

• Образувайте с участниците широк кръг; 

• Определете „асистент” от групата, който ще определя кой да спука 

балона; 

• Всеки един балон трябва да се предава по часовниковата стрелка; 

• Когато „асистентът” каже стоп, този, който държи балона трябва 

да го спука по най-бързия начин, да прочете на глас твърдението и да каже 

своето мнение – съгласен ли е или не. 

• Поискайте мнението на групата. Също така, нека да си помислят 

какво обикновено коментират хората по въпроса, каква е обществената 

нагласа. 

• Ако участникът се затруднява или не може да отговори, 

отговорността пада върху участника, който седи до него отляво. 

• Фасилитаторът трябва предварително да е прочел фактите и да е 

готов с отговор, ако участниците не разбират какъв може да е проблемът, 

свързан с конкретния мит. 

• Тази дейност се повтаря докато се изчерпат всички приготвени от 

вас балони. 

 

Митове, които можете да използвате:  

 

1. Мит: Ако на една жена не й харесва да бъде бита и обиждана, тя може 
да напусне дома си или насилника по всяко време. 

Какво обикновено си мислят хората: „Твоя е вината, че ти си в тази ситуация”; 
„Никой не те задържа на сила, явно трябва да си щастлива.” 

Факт: Жените не винаги могат да напуснат, а някои от причините включват 
страх, липса на финансови средства или информация, заради децата й или 
защото мисли, че нещата ще се подобрят. Трябва да сте наясно, че понякога 
ако жената не напусне семейното жилище, последствията може да са много 
сериозни. 

 

2. Мит: Употребата на алкохол и упойващи вещества е най-честата 
причина за насилие. 

Какво обикновено си мислят хората: Напи се и побесня. Изби го на агресия и не 
успя да се контролира, но после съжаляваше и се извиняваше. 
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Факт: Въпреки че консумацията на алкохол може да породи агресивно 
поведение, повечето случаи на домашно насилие, не са резултат от употреба 
на алкохол. Алкохолът не е причина за насилието, а извинение! 

 

3. Мит: Насилието се случва само в бедни или необразовани социални 
групи. 

Какво обикновено си мислят хората: Бедните хора нямат добро образование 
и обноски, затова не знаят как да се държат помежду си. Бедните хора нямат 
достатъчни доходи и това поражда напрежение, което прераства в насилие.  

Факт: Насилниците могат да бъдат от всички социални групи и всеки може да 
бъде жертва на насилие. То може да се случи във всяко семейство, етническа 
група, при бедни или богати, при всички възрасти. 

 

4. Мит: Той/Тя си го изпроси/заслужи/провокира. 

Какво обикновено си мислят хората: Изнерви ме до краен предел и не успях да 
му/й затворя устата по друг начин. 

Факт: Никой не заслужава да бъде бит или емоционално измъчван, независимо 
дали лицата се познават или не. Насилниците често обвиняват жените или 
децата, твърдейки, че те са ги провокирали, но нито едно поведение не 
заслужава да бъде наказвано с бой. Децата трябва да бъдат дисциплинирани 
по начини, които поучават и възпитават, а не нараняват. Няма извинение за 
насилието! Отговорността пада върху този, който избира да наранява 
останалите. 

 

5. Мит: Жертвите провокират сексуален тормоз, когато се обличат 
провокативно или действат по този начин. 

Какво обикновено си мислят хората: Виж я тази как се е облякла! Явно обича 
да й подсвиркват... 

Факт: Изнасилването или нападенията са престъпления, които произлизат от 
волята на насилника да упражнява сила или контрол върху друг човек. Нито 
оскъдното облекло, нито освободеното поведение са покана за нежелани 
сексуални действия или насилие. Да принуждаваш някой против волята му, 
означава злоупотреба, независимо от начините, които се използват. 

 

6. Мит: Моят дом е моята крепост! Никой външен човек не може да се 
меси в семейните работи! 

Какво обикновено си мислят хората: Не се меси в чуждите работи, всяко 
семейство си знае най-добре. 

Факт: Побоите и тормозът са престъпления, които никой не трябва да 
премълчава! 
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7. Мит: Насилниците се държат агресивно във всички техни връзки. 

Какво обикновено си мислят хората: Той е много мил и забавен, няма как да се 
държи лошо с нея. 

Факт: Насилниците избират към кого да насочат агресията си и това прикрито 
поведение често заблуждава околните. 

 

8. Мит: Домашното насилие е „загуба на контрол от страна на насилника” 

Какво обикновено си мислят хората: Той/тя си изпусна нервите/ не успя да се 
сдържи/ беше провокиран. 

Факт: Насилственото поведение е избор. Насилниците, независимо от техния 
пол, го използват, за да контролират жертвите си. Домашното насилие е 
употреба на контрол, а не неговата загуба! Актовете на насилие са 
целенасочени. 

 

Очакван резултат: Участниците да придобият представа за негативните 

социални нагласи, които често пречат на преките жертви да намерят помощ. 

Да се направи паралел с общността, в която участниците живеят и да се 

извлекат подобни примери. Да се изведат на преден план многобройните 

ситуации, в които една жертва на домашно насилие може да изпадне. Да се 

обсъдят начините за намиране на помощ, както и видове помощ (правна, 

психологическа и др). Ако е възможно, да се изведат алтернативи за борба с 

насилието и да се проследят нагласите на младите хора относно тези 

социални явления. 
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ОБУЧИТЕЛНА СЕСИЯ № 8 

ТЕМА: КАКВО НАУЧИХ ОТ ТРЕНИНГА? 

 

Интерактивна игра: Да направим кампания срещу насилието! 

 

Дейността обхваща проблема за насилието както цялостно, така и в 

детайли.Изготвянето на план за кампания ще даде възможност на 

участниците да структурират приоритетните за тях дейности и най‐точно да 

отразят нуждите на техните връстници. 

 

Цел: 

• Развиване на аналитичното мислене на участниците относно 

актовете на насилие; 

• Да се подготви кампания против насилието и джендър 

неравенството; 

• Повишаване на чувствителността им към проблема с насилието и 

да провокира активно гражданско участие; 

• Развиване на креативното мислене на младите хора; 

• Усъвършенстване на способностите им за вземане на решения; 

• Създаване на умения за съобразяване с мнението на другите; 

• Усвояване на работа в екип. 

 

Брой участници: 10 + 

 

Материали: Бели листа, маркери 

 

Време за провеждане на дейността: 45 минути 

 

Стъпка по стъпка: Участниците се разделят на групи от по 5 или 6 

човека (може и по-малко). Обяснете съдържанието на дейността: Участниците 

трябва да си представят, че те са членове на младежка организация, активна 

в борбата срещу насилието срещу младите хора. Всяка група трябва да си 

определи въображаем бюджет, който все пак да е реалистичен. Попитайте ги 

от къде могат да съберат нужните за тях пари. Може да им помогнете чрез 

насочващи въпроси, като:  

1. Към кой бихте се обърнали за помощ?  

2. Дали това ще са родителите, общината, частния сектор, 

индивидуални партньори и т.н.? 
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 Всяка група трябва да си разпредели дейностите. Не трябва да има лидер, 

а отборна работа, в която се постига общо съгласие. Отново можете да ги 

насочите, като ги попитате: 

1. Кой ще отговаря за връзките с обществеността? 

2. Кой ще прави информационните материали? 

3. Какво ще съдържат те, кой ще организира участниците и т.н.? 

 

 Следва написването на дейностите – от какво ще се състои кампанията 

(дали ще е концерт, изложба, информационна кампания, фестивал и др.)? 

 Определянето на целеви групи. 

 Определянето на основно послание. 

 Стъпки за нейното осъществяване. 

 

 Тук е моментът да ги провокирате, като ги помолите да приложат 

иновационен елемент в тяхната работа, за да може да привлекат най-много 

хора. Участниците трябва да излъчат по един или двама говорители от всяка 

група, за да презентират и обосновават техните идеи за кампания. След като 

всички са приключили, следва дискусия, в която всички дават мнението си и 

оценяват работата на другите. Въпроси за дискусия: 

1. Мислите ли, че имате недостатъци, сега, когато можете да 

сравните проектите си? 

2. Кой проект за кампания намирате за най-успешен и приложим? 

3. А за най-новаторски? 

4. Лесно ли постигнахте съгласие? Кои бяха най-трудните моменти 

за решаване? 

5. В една реална кампания, къде мислите ще са най-големите 

трудности? 

 

Очакван резултат: Да се анализират нуждите на хората, пострадали 

отнасилие. Да се обсъдят реалистични методи за справянето с насилието. 

Участниците да изразят своята гражданска позиция. Да се насърчи активно 

гражданско участие и работата в екип. Да се очертаят възможните проблеми, 

които могат да възникнат в работата с институциите и гражданското общество 

при организацията на такава обществена проява. Да се развие 

изобретателността на участниците за привличане на най‐много медийно и 

обществено внимание. 

 

Край на тренинга: Самооценяване и попълване на анкетна карта 

 

 Интерактивен метод: „Галерия на наученото” 
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Цел: Да се получи обратна връзка за тренинга, както и да се измерят 

нагласите на участниците по отношение на домашното насилие на изходно 

ниво. 

Брой участници: всички 

Материали: химикали, Приложение № 4 и Приложение № 5 

Време за провеждане на дейността: 20 минути 

  Стъпка по стъпка: Децата обсъждат какво ще отнесат със себе си от 

тренинга. Попълват карти за обратна връзка и изходящи анкети за насилието 

основано на пола.  На флипчарта се изписват следните въпроси, които се 

обсъждат от групата:  

1. Какво научих от тренинга?  

2. В какво вярвам сега?  

3. От какво имам още нужда?  

4. Какво не ми хареса/бих подобрил? 

 

Водещите събират анкетните карти и картите за обратна връзка и се 

прави цялостен обзор, с което затварят панела и приключват програмата. 
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ПОЛЕЗНИ МАТЕРИАЛИ ЗА МОДЕРАТОРИТЕ 

 

ВИДОВЕ НАСИЛИЕ 

ИДЕНТИФИЦИРАНЕ НА БЕЛЕЗИТЕ НА НАСИЛИЕ НАД ДЕЦА 

„Насилие“ над дете е всеки акт на физическо, психическо или 

сексуално насилие, пренебрегване, търговска или друга експлоатация, 

водеща до действителна или вероятна вреда върху здравето, живота, 

развитието или достойнството на детето, което може да се осъществява в 

семейна, училищна и социална среда. 

Акта на насилие е неспособност да се изразяват адекватно емоциите и 

чувствата. С насилие си служи онзи, който не знае как иначе да се наложи, не 

знае как да се изразява, не може да възприеме и допусне в себе си 

отрицателни и неприятни чувства и после да им даде израз с помощта на 

езика. Проявилият насилие има проблем с комуникацията – вербална или 

невербална. 

Физическо насилие - причиняване на телесна повреда, включително 

причиняване на болка или страдание, а именно: 

 ритане, хвърляне, блъскане на детето в стената или на пода; 

 удряне, биене с юмрук или предмет - например колан, точилка и др.; 

 изгаряне, попарване, изгаряне с пара; 

 душене или задушаване на детето; 

 отравяне; 

 разтърсване на детето със сила и омраза; 

 скубане, драскане на детето с нокти, щипане или извиване, изкълчване 

на части от тялото; 

 хвърляне на предмети по детето, мушкане, пронизване, порязване. 

Индикатори за разпознаване на физическото насилие: 

Физически индикатори: 

 натъртени места с формата на пръсти върху тялото, ръцете и краката 

показват, че детето е било разтърсвано;  

 натъртвания, които имат форма на ръка или друг предмет, с който 

детето може да е било удряно; натъртвания, причинени по различно време, 

напр. с различен цвят; 

 малки кръгли изгаряния, които може да са причинени от цигара 

(случайните изгаряния от цигара са по-малко дълбоки и повече оформени 

като попова лъжичка), множество изгаряния от цигара; 

 насинени очи, особено когато обясненията са незадоволителни, 

например за падане върху равна повърхност; 
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 изгаряния на необичайни места или с добре очертана форма 

(случайните изгаряния обикновено са с неправилна форма - понякога е 

възможно в изгореното място да се види формата на горещия източник, 

например реотан на електрическа печка); 

 следи от ухапване (могат да бъдат причинени от друго дете, но лекарите 

обикновено могат да направят разлика между ухапване от дете и ухапване 

от възрастен); 

 вътрешните травми могат да предизвикат болка, треска, повръщане, 

безпокойство и затруднения при дишането; 

 супванията на кости могат да доведат до неправилно седене или стоене 

на детето, до неспособност да се придвижва лесно, държане на крайниците 

в необичайно положение и общ вид, показващ, че детето изпитва болка; 

 травмите по главата могат да предизвикат сънливост, вялост, 

припадъци, повръщане, изпадане в безсъзнание и кома (детето може да 

бъде мълчаливо, бледо или посиняло, и да има нездрав общ вид, очите му 

може да блуждаят); 

 неправдоподобни или объркани обяснения за травмите; 

 нелекувани травми. 

 

Поведенчески индикатори: 

 обезпокояване от контакт с възрастен; 

 разстройват се, когато плаче друго дете; 

 крайности в поведението – агресивност или пасивност; 

 страх от прибиране в вкъщи; 

 притихнало присъствие, изучавайки обкръжението; 

 празно или студено вторачване; 

 едносрично отговаряне на въпроси; 

 прекалена отстъпчивост и оставяне без протест да се прави каквото и да 

било с него; 

 агресивна игра на детето, с която често наранява връстниците си; 

 наличие на лоша представа за себе си – смятат, че са заслужили 

насилието, понеже са лоши. 

 

Индикатори, свързани с поведението на родителя: Към съмнения за 

физическо малтретиране могат да насочат инякои факти, свързани с 

търсенето на медицинска помощ във връзка с травми на детето, като: 

 необяснимо отлагане на търсене на медицинска помощ за детето, 

въпреки настояване на околните; 

 противоречия в съобщаваната история на нараняването; 

 история, несъвместима с физическите находки; 

 история за други съмнителни увреждания; 

 родителят прехвърля отговорността за увреждането върху друго лице; 

 обяснение, че детето само се е наранило; 
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 многократни посещения на детето в различни медицински служби, 

поради наранявания; 

 детето пряко обвинява родителя за нараняванията.  

Тези факти могат да бъдат забелязани най-често от личния лекар или 

други медицински лица, от които е потърсена помощ. 

Психическо насилие - всички действия, които могат да имат вредно 

въздействие върху психичното здраве и развитие на детето - подценяване, 

подигравателно отношение, заплаха, дискриминация, отхвърляне или друга 

форма на отрицателно отношение, неспособност на родителя, настойника, 

попечителя или лицето, което полага грижи за детето, да осигури 

подходяща подкрепяща среда. То включва: 

 вербално насилие – обиди, негативни сравнения, непрекъснато 

критикуване, отричане на постиженията на детето; 

 осмиване, иронизиране и подиграване с детето; 

 отхвърляне и безразлично отношение; 

 липса на топлота и физически контакт, например прегръдка; 

 държане на детето в лоши битови условия и лишаване от грижи; 

 заявяване на детето, че то не е желано, не е обичано, не е искано и че 

не го приемат с неговата индивидуалност; 

 разговори с други хора в присъствие на детето, в които се обсъждат 

неговите грешки, провали, несправяния; 

 отношение с което се показва на детето, че то е по-малко важно, 

малоценно в сравнение с другите деца в семейството; 

 игнориране, незабелязване, разговаряне пред него и за него така, сякаш 

в момента то не присъства; 

 подозиране и обвиняване, търсене на отговорност за поведението или 

действията на други деца или на възрастни, заплашване. 

Психическото насилие е едно от най-трудно доказуемите. Съвсем 

възможно е отговорни родители да извършат едно или две от изброените 

поведения спрямо децата си, като в последствие осъзнават и коригират 

поведението си. 

Психическо насилие се случва, когато детето е подложено на 

непрекъснати атаки и е емоционално наранявано от страна на възрастните, 

т.е. не става въпрос за изолиран инцидент. По този начин се причинява 

дълготрайно увреждане на емоционалното развитие на детето. 

Често като синоними на психическо насилие се използват 

термините емоционално насилие или емоционално малтретиране. 

Емоционално малтретиране. Може би най-точното определение е на 

Garbino, Gutman, Seeley (1986): „Емоционалното малтретиране предполага 

обмислени, съзнателни и насочени атаки към развитието на детето, неговата 

личност и собствен образ, неговите социални компетентности, което включва 
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модел на емоционално и физическо деструктивно поведение към детето, 

проявяващо се в 5 форми: 

 отхвърляне (възрастният отказва да опознае света на детето и да 

„признае“ неговите потребности); 

 изолиране (отстраняването на детето от естествени и подходящи за 

възрастта нормални социални изживявания и опит, което води до 

втълпяване и принуждаване на детето да вярва, че то е само на света); 

 тормозене на детето (вербални нападки, създаващи климат на страх, 

принуждаване и сплашване на детето, в резултат на което то започва да 

вярва, че светът е враждебен спрямо него); 

 игнориране (лишаването на детето от базисно стимулиране и 

съчувствие, условия на задушаващо/ ограничаващо емоционално и 

интелектуално развитие); 

 развращаване (стимулиране на детето да се занимава с антисоциални 

прояви, подкрепяне на правонарушително поведение, което води до 

състояние на неадекватност към нормалното социално поведение и живот). 

Емоционалното малтретиране нанася дългосрочна вреда върху 

себеуважението и чувството за собствения образ и света, което може да 

постави детето в състояние на непрекъснати емоционални и психични 

проблеми. Това може да включва развиване на висока степен на тревожност, 

нервност, агресивност или поведение на безразличие и неспособност да 

участва в училищни занимания, игри или развлекателни събития. 

Ако емоционалното малтретиране продължава дълъг период от време, 

детето ще порасне и ще навлезе в периода на зрялост, борейки се и страдайки 

от състояния на депресия, невроза, които могат да прерастнат в 

самоубийствени мисли и действия. Емоционалното малтретиране често е 

резултат от другите видове насилие, но то се разглежда самостоятелно, като в 

някои случаи се определя и като основната форма на насилие над някое дете. 

 

Индикатори, за разпознаване на психическо насилие: 

 детето е затворено самоизолира се, не желае да контактува с 

връстниците си и е резервирано към възрастните; 

 агресивно поведение и/ или поведение, насочено към привличане на 

вниманието (например упорито непослушание, преднамерено цапане, 

агресивност към другите деца и др.); 

 нарушаване режима на хранене и сън; 

 избухвания и изблици, които са необичайни за възрастта и нивото на 

развитие на детето; 

 изоставане на развитието, при което детето се държи или е третирано 

като по-малко (напр. подмокряне в леглото, забавено физическо развитие - 

тегло и ръст под нормата, нездрав общ вид); 

 бягане от училище или криене; 
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 неучастие в заниманията в детската градина или в училище, загуба на 

доверие и ниска самооценка; 

 самозанемаряване (постоянно обличане на едни и същи дрехи, отказ да 

се сресва и мие); 

 психосоматични болести (болести, които нямат органична причина, а са 

причинени от непреработени емоции); 

 неотделяне от възрастен, различен от родителите на детето, 

резервираност и страх от родителите; 

 злоупотреба с алкохол и медикаменти, самонараняване. 

 

Сексуално насилие е използването на дете за сексуално задоволяване. 

Сексуалното малтретиране на деца включва всяко едно сексуално поведение 

или действие, посредством което възрастният използва детето за свое 

собствено сексуално задоволяване. Детето може да бъде принудено или 

насила въвлечено в сексуални действия, като то може да е твърде незряло, за 

да разбере напълно естеството на това, в които участва. Детето може да бъде 

подкупено или заплашено, за да не разказва, да не разкрива насилието. То 

включва: 

 сексуални полови отношения (сексуален акт), включително вагинално 

или орално проникване; 

 изнасилване; 

 докосване, галене или целуване на детето със сексуален характер, с цел 

сексуално задоволяване; 

 мастурбиране на детето или на възрастния посредством детето; 

 детска порнография, включваща въвличането на децата в сексуални 

действия с други възрастни, едно с друго, с животни или други обекти, като 

тези действия се записват на видео, филмова или фотографска лента за 

тяхното продаване или разпространяване по друг начин; 

 детска проституция, която въвлича детето в сексуални действия с голям 

брой партньори, които плащат; 

 показване на детето на порнографски материали с цел сексуалната му 

стимулация. 

Индикатори за разпознаване на сексуално насилие: 

 нежелание за преобличане в часовете по физкултура, облечено е с едни 

и същи дрехи дълго време; 

 неудобство или затруднение при вървене или седене; 

 сексуални познания и/или поведение, които изглеждат необичайни за 

възрастта и степента на зрялост на детето; 

 бягство, тревога, отчаяние; 

 страх от определени възрастни, избягване на другите деца; 

 разиграване на сексуални сцени чрез игра или рисунки; 

 инфантилно поведение (например смучене на пръсти); 

 гняв, враждебност, агресия към възрастните и другите деца; 
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 влошаване на поведението и успеваемостта в детската градина или 

училището; 

 изричане на лъжи; 

 поведение, характеризиращо се с избухвания, привличане на 

вниманието, развита фантазия, истерични изблици, избухвания в плач; 

 частично или неубедително описание на насилието, което в последствие 

може да бъде отречено; 

 при по-големите деца то може да се изрази в многобройни безразборни 

полови контакти, бременност, предавани по полов път болести и др. 

 

Пренебрегване - това е неуспехът на родителя, настойника, попечителя 

или лицето, което трябва да полага грижи за детето, да осигури неговото 

развитие в една от следните области: здраве, образование, емоционално 

развитие, изхранване, осигуряване на дом и безопасност, въпреки че е в 

състояние да го направи. Като синоними често се използват „неглижиране“ или 

„занемаряване“. Детето може, да бъде неглижирано чрез липсата на адекватно 

наблюдение и внимание, контрол – например, когато малко дете е оставено 

само или в компанията на още по-малко дете, когато му се позволява да се 

скита само, без наблюдение и липсва загриженост за местонахождението му. 

Пренебрегването обикновено се свързва с това да не се прави нещо, а не 

толкова с активно действие, което пряко да вреди на детето. Разпознаване на 

пренебрегването: 

Физически индикатори: 

 незадоволително физическо развитие, тегло и ръст под нормата за 

възрастта на детето, нездрав общ вид; 

 апатично поведение, умора, запуснат вид; 

 ниска хигиена - мръсни, лошо миришещи дрехи, некъпано тяло и коса, 

силни обриви; 

 болести и травми, за които не са положени грижи - например нелекувани 

инфекции; 

 детето е гладно и преяжда, когато получи храна. 

 

Поведенчески индикатори: 

 неглижираните деца още към 2 год. възраст са апатични към 

комуникации; 

 във възрастта към 3-4 год. се очертава ниска самооценка и ниско 

самочувствие; 

 в детска градина или в училище липсва желание и постоянство – лесно 

се отказват, когато започват да се занимават с нещо; 

 в предучилищна и ранна училищна възраст се очертават проблеми с 

вниманието; 

 наличие на фрустрация в трите и форми: Агресия - когато детето 

"експлодира"; Регресия - не е в състояние да избухва, а таи всичко в себе 
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си, има ниска самооценка, самосъжалява се и чрез своето поведение кара 

другите да се държат зле с него; Ресигнация - избухване в сълзи; 

 липса на контрол и лесно разстройване; 

 слаби социални умения, емоционално неизразителни, избягване на 

емоционални контакти; 

 депресии, суицидни опити, прояви на агресивност и девиантно 

поведение; 

 постоянно закъснение или често отсъствие от училище, по-големите 

деца могат да обикалят безцелно наоколо преди и след училище; 

 липса на адекватно общуването с възрастните или необходимост от 

безразборно внимание на възрастните; 

 дезадаптивно поведение – въвличане в насилствени връзки, в банди и 

секти, злоупотреба с алкохол и наркотици (като бягство от реалността), 

нарушения в съня или храненето – анорексия, булимия, затваряне в себе 

си; 

 проблеми в ученето и в общуването с връстници, бягства от дома и от 

училище; 

 внезапно и забележимо подобрение във всички аспекти на поведението 

и вида на детето, при промяна на грижите към него. 

 

В заключение: Изключително рядко се срещат случаи на деца, 

пострадали само от един вид насилие. Децата, които са физически и/ или 

сексуално малтретирани, обикновено страдат и от емоционално малтретиране, 

изразяващо се в загуба на доверие във възрастните и ниска степен на 

самочувствие и вяра в себе си. 

 

КАКВО Е ДОМАШНО НАСИЛИЕ? 

Домашно насилие е всеки акт на физическо, сексуално, психическо, 

емоционално или икономическо насилие, както и опитът за такова насилие, 

принудителното ограничаване на личния живот, личната свобода и личните 

права, извършени спрямо лица, които се намират в родствена връзка, които са 

или са били в семейна връзка или във фактическо съпружеско съжителство. За 

психическо и емоционално насилие върху дете се смята и всяко домашно 

насилие, извършено в негово присъствие. 

Домашно насилие е всеки един акт или опит за: 

1. Физическо насилие: ако ме блъскат или нанасят удари, ритници, 

плесници; ако се хвърлят по мен предмети; или се отправят заплахи с оръжие 

или нараняване с него; ако ми се налага физическо възпрепятстване да 

напусна дома ми; ако ме заключат някъде против волята ми; ако ми се откаже 

наложителна помощ, когато съм болен, наранен или при бременност; ако ме 
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възпрепятстват да потърся медицинска помощ; ако някой бие децата ми; ако 

някой заплашва с физическо насилие мои роднини или приятели и др. 

2. Сексуално насилие: ако някой ме принуждава да се събличам против 

волята ми; принудително ме подтиква към полово сношение против волята ми 

(включително и след побой); извършва с мен полови сношения с особена 

жестокост; умишлено ме лишава от сексуален контакт; проявява изключителна 

ревност и ме обвинява в любовни връзки с кого ли не; принуждава ме да 

гледаме и/ или да повтаряме порнографски действия и др. 

3. Емоционално и психическо насилие: ако постоянно ме критикуват, 

крещят и ме обиждат; ако игнорират моите чувства; подиграват се на моите 

убеждения; забраняват ми да ходя на работа; манипулират ме, използвайки 

лъжи; обиждат мои роднини и приятели; не ми позволяват да се срещам с 

други хора и да поддържам отношения с близки и роднини; не ми позволяват 

да се обаждам по телефона; унижават ме пред хора; заплашват ме, че ще ме 

изгонят от къщи; заплашват да ми вземат децата; системно и несправедливо 

наказват децата ми или не ме допускат до тях и др. 

* За психическо и емоционално насилие върху дете се смята и 

всяко домашно насилие, извършено в негово присъствие. 

4. Икономическо насилие: налагане на пълен контрол над домашния 

бюджет от страна на член на семейството ми; когато някой се опитва изцяло да 

контролира семейния ни бюджет, сам да взема финансовите решения и да си 

присвоява всичките семейни доходи. 

5. Принудително ограничаване на: 

 личния ми живот; 

 личната ми свобода; 

 личните ми права. 

 

Домашното насилие се извършва от лица, с които съм или съм бил 

в родствена връзка като: 

 съпруг/а или бивш съпруг/а; 

 лице, с което се намирам или съм бил във фактическо съпружеско 

съжителство (т.е. имаме връзка и живеем заедно на съпружески начала; 

споделяме общ дом, но без да сме обвързани чрез брак); 

 лице, от което имам дете (в случаите, когато се намираме във 

фактическо съпружеско съжителство или вече сме разделени); 

 мой възходящ или низходящ роднина; 

 възходящ или низходящ роднина на лицето, с което се намирам във 

фактическо съпружеско съжителство; 

 лице, с което се намирам в родство по съребрена линия до четвърта 

степен включително; 
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 лице, с което се намирам или съм бил в родство по сватовство до трета 

степен включително; 

 лице, което ми е настойник, попечител или приемен родител. 

 

ДЖЕНДЪР СТЕРЕОТИПИ 

 

 Патриархалната система е социална, политическа и 

икономическа организация, в която мъжете са доминиращи над жените в 

богатство, статус и власт.  

 Полът се отнася до разликата между мъжете и жените в 

биологичните характеристики. Той не определя поведение, нагласи или 

ценности.  

 Джендъра или т.н. "социален пол“ проектира характеристики, 

които обществото дава на всеки от двата пола. Всяко общество прави своя 

собствена конструкция на пола и тази конструкция се заучава и 

възпроизвежда през целия процес наречен социализация. 

 Социализация е процес, чрез който мъжете и жените 

интериоризират нормите и ценностите на обществото. Джендър ролите са 

придобити по време на този процес и те представляват много важна част от 

личната идентичност. 

 Сексистка социализация - провежда се в рамките на 

патриархалната система и дискриминира и потиска жените, а в същото 

време поставя определени граници и за мъжете.  

 Джендър стереотипите са съвкупност от качества и 

специфичните характеристики, преписани /вменени/ на определен пол, въз 

основа на предубеждението, че ценностите и атрибутите се отнасят към 

пола, към който принадлежиш. Половите стереотипи влияят на поведението 

на хората, които принадлежат към определена група. Пример: обществото 

очаква от мъжа да бъде силен, активен, независим и смел. От жените се 

очаква да са с по-нисък обществен престиж. От тях се очаква да бъдат 

сантиментални, пасивни, зависими и уплашени. 

 Социалните полови роли са биологично и културно 

детерминирани, като определят с какво трябва и не трябва да се 

занимават мъжете и жените. Поведението, реализиращо тези нормативни 

очаквания, е полоролевото поведение. В този контекст влизат и 

соцiалнопсихологическите стереотипи на маскулинност и фемининност, 

включващи физически, социални и психически качества. Стига се до 

полово разделение на труда, различно за различните времена и култури. 

Йерархизирането на мъжките и женските роли образува половата 

стратификация на всяко общество(структуриране и подреждане на 
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различните слоеве в обществото, образувани поради различни обществени 

неравенства). 

Изграждането на АЗ-образа се постига чрез единството на 

индивидуалния опит и опитът, получен в общуването с възрастните и 

връстниците. В тази система особено значение имат знанията на детето, 

осигуряващи му когнитивната част на образа /за себе си/ и социалните 

очаквания от него. 

 Джендър основана система установява йерархия. Тя 

структурира неравностойна мощност във връзката между жените и мъжете, 

което води до неравномерно разпределение на знания, имущество, доходи, 

отговорности и права. Това означава, че разликите се използват за законно 

неравенството. 

 

 

ДЖЕНДЪР НАСИЛИЕ 

 

 Джендър насилието (GV, gender violence) е социален феномен, 

който се състои от всеки акт на насилие въз основа на пол, който може да 

доведе или води до физическо, сексуално или психологическо нараняване, 

включително заплахи, принуда или произволно лишаване от свобода, и в 

двете сфери на частен или обществения живот (Четвърта конференция на 

жените по света - платформа за действие) ; 

 GV е основен проблем за общественото здраве и е нарушение на 

правата на човека; 

 GV е следствие от дисбаланс на властта, съществуващи между 

жените и мъжете. GV е израз на състоянието на дискриминация и 

подчиняването на жените в патриархалната социална организация; 

 GV може да се обясни като следствие от сътрудничеството на 

социални, икономически, културни, политически и лични фактори; 

 Колело на GV - натрупване на напрежение, огнищата на насилие 

/агресия и емоционална манипулация/ и медена луна; 

 Форми на GV са сексуално, физическо, емоционално, психическо 

и икономическо или злоупотреба от страна на един интимен партньор; 

физическо или сексуално насилие от членове на семейството или на други 

лица; сексуален тормоз и злоупотреба с власт (като учители, полицаи или 

работодатели); трафик с цел принудителен труд или секс, както и 

традиционни практики, като например принудителните бракове, насилие 

свързано със зестрата и убийства на честта. Системно сексуално насилие в 

конфликтни ситуации е друга форма на GV. Насилието от интимен партньор 

е може би най-често срещаните форми на насилие срещу жените. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

ЗА РАБОТА 
 

 

 

 

 
 

 

 



КАЗВАМ НЕ НА НАСИЛИЕТО У ДОМА 

РАБОТНО ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

ПОЛОВИ СТЕРЕОТИПИ 

 

За момичета/жени: 

1. Как са представени жените и момичетата на изображението? 

2.  Опишете как изглеждат телата им. 

3. Какво послание излъчват тези изображения за характера на 

жените/момичетата?  

4. Какво се предполага от картинките, че ще бъде държанието им? Моля 

опишете ги с прилагателни имена? 

5. Като се позовавате на вашия опит и онова, което сте чували (от 

връстници, приятели, в училище, от списания, интернет, телевизия...), 

избройте няколко роли на жените в живота.  

6. Имат ли успех като професионалисти?  

7. Имат ли власт?  

8. Каква е ролята им в семейството? 

 

За момчета/мъже: 

1. Как са представени мъжете и момчетата на изображението? 

2.  Опишете как изглеждат телата им. 

3. Какво послание излъчват тези изображения за характера на 

мъжете/момчетата?  

4. Какво се предполага, че ще бъде държанието им? Моля опишете ги с 

прилагателни имена? 

5. Като се позовавате на вашия опит и онова, което сте чували (от 

връстници, приятели, в училище, от списания, интернет, телевизия...), 

избройте няколко роли на мъжете в живота.  

6. Имат ли успех като професионалисти?  

7. Имат ли власт?  

8. Каква е ролята им в семейството? 
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РАБОТНО ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

КЛАСИФИЦИРАНЕ НА СИТУАЦИИ НА НАСИЛИЕ 

Ако някой не зачита твоите чувства 

Когато някой обижда друг човек и му казва, че не става за нищо 

Когато някой прави шепнешком сексуални коментари на улицата 

Когато гаджето ти проявява ревност, ако говориш с други момчета или 
момичета 

Когато някой принуждава друг човек да прави нещо против волята му 

Когато някой удря друг човек 

Когато някой принуждава гаджето си да прави секс с него 

Когато някой проверява и контролира профила във Фейсбук и телефона на 
гаджето си 

Когато някой оказва натиск върху друг човек 

Когато гаджето ти не иска да се срещаш с твои приятели 

Когато човек крещи на друг човек, ако не е направил нещо както трябва 

Ако някой те докосва, макар да не го искаш 

Ако гаджето ти се обажда по десет път на ден 

Да гледаш, когато някой обижда или бие друг човек 

Когато някой ти налага къде да ходиш и с кого да се среща 

Ако някой те нарича с обидни думи и ти се подиграва 

Ако някой нарушава личното ти пространство и твърди, че нямаш право на 
такова 

Ако гаджето ти не дава да носиш къса пола или украшения 



КАЗВАМ НЕ НА НАСИЛИЕТО У ДОМА 

РАБОТНО ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

МИТОВЕ И ФАКТИ ЗА НАСИЛИЕТО 

1. Ако на една жена и харесва да бъде бита и обиждана, тя 
може да напусне дома си или насилника по всяко време. 

 

2. Употребата на алкохол и упойващи вещества е най-честата 
причина за насилие. 

 

3. Насилието се случва само в бедни или необразовани 
социални групи. 

 

4. Той/Тя си го изпроси/заслужи/провокира. 

 

5. Жертвите провокират сексуален тормоз, когато се обличат 
провокативно или действат по този начин. 

 

6. Моят дом е моята крепост! Никой външен човек не може да 
се меси в семейните работи! 

 

7. Насилниците се държат агресивно във всички техни връзки. 

 

8. Домашното насилие е „загуба на контрол от страна на 
насилника” 
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РАБОТНО ПРИЛОЖЕНИЕ № 4  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КАКВО НАУЧИХ   ОТ КАКВО ОЩЕ 

ОТ ТРЕНИНГА?   ИМАМ НУЖДА? 

 

 

 

 

 В КАКВО                  КАКВО НЕ МИ ХАРЕСА/ 

ВЯРВАМ СЕГА?          БИХ ПОДОБРИЛ? 

 

 



КАЗВАМ НЕ НА НАСИЛИЕТО У ДОМА 

РАБОТНО ПРИЛОЖЕНИЕ № 5 

(АНКЕТНА КАРТА?) 

 

1.Коя е най-разпространената форма на насилие според Вас? /посочете 

отговор, който смятате за най-правилен според вашия опит/ 

физическо насилие; 

емоционално и психологическо насилие; 

икономическо насилие; 

сексуално насилие; 

неглижиране.  

2.Моля, посочете ситуация на насилие и ситуация на дискриминация в 

реалния живот, за които се сещате? 

 Ситуация на насилие................................................................................ 

 Ситуация на дискриминация.................................................................... 

 

3.Има ли връзка между насилие и дискриминация? ?/посочете отговор, 

който смятате за най-правилен според Вашия опит/ 

 да и тя е ..................................................................................................... 

 не, няма връзка между двете; 

 незнам 

 

4.Върху кого има последствия от употребата нанасилие?  

 върху жертвата; 

 върху детето, свидетел на насилието; 

 върху насилника; 

 върху всички. 

 

5.Вие какъв тип агресивно поведение използвахте във 

взаимоотношенията си с познати, приятели или близки?/спомнете си 

последния най-близък случай и отбележете всеки верен отговор/. 

 удряне, блъскане; 

 обида, подигравка, присмех; 

 лишаване от средства, скриване на информация; 

 лишаване от внимание, 

 неприлични жестове, неприлични докосвания. 

 

6.Какво правите, когато искате нещо от Вашите родители/авторитети? 

 моля за това; 
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 настоявам, мрънкам, докато ми позволят; 

 договарям и отстоявам позицията си; 

 инатя се, споря; 

 не ги питам изобщо; 

 казвам на единия, който знам , че ще ми позволи. 

 

7.В твое присъствие възрастните често: 

 разговарят по между си; 

 често слушат мен. 

 

8.Къде бихте потърсили помощ, ако Вие или Ваш приятел се окаже 

жертва на насилие?/отбележете всеки верен отговор/. 

 при приятел/познат; 

 в полицията; 

 в интернет; 

 в училище при класен, пед. съветник/психолог; 

 не бих търсил помощ; 

 другаде/моля посочете/................................................................................ 

 не мога да преценя. 

 

9.Защо на хората, пострадали от насилие, им е трудно да потърсят 

помощ? 

 защото се срамуват; 

 защото не знаят към кого да се обърнат; 

 защото не знаят, че това е проблем; 

  защото се страхуват от насилника; 

 защото.............................................................................................................. 

 не мога да преценя. 

 

 

 

 

 

 



КАЗВАМ НЕ НА НАСИЛИЕТО У ДОМА 

ВСЕОБЩА ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ПРАВАТА НА ЧОВЕКА 
 

(Адаптирана версия) 

 

Важно е да знаем, че всеки човек има права още от самото си раждане. 

Те не могат да бъдат поставени под въпрос заради цвета на кожата, религията, 

възрастта или други личностни характеристики. Централно място в 

концепцията за човешките права заема защитата на нашето достойнство. 

Човешките права и тяхното признаване са залегнали в Всеобщата декларация 

за правата на човека, приета през 1948г.от Организацията на обединените 

нации (ООН). 

С приемането на декларацията, която става основа на повече от 60 

инструмента за човешки права, се изгражда общ стандарт за правата на 

човека. Някои от тези инструменти включват Международен пакт за стопански, 

социални и културни права, както и Пакта за граждански и политически права, 

и двата от които са правно обвързващи договори за държавите по света. 

Заедно с Всеобщата декларация за правата на човека, те образуват 

Международната харта за правата. 

Представяме Ви съкратен вариант на Всеобщата декларация за правата 

на човека, защото тя е пътят към основаването на демократично, 

равнопоставено и мирно общество. 

1. Всички хора се раждат свободни и равни по достойнство и права. Всички 

ние сме надарени с разум и съвест и следва да се отнасяме достойно един 

към друг. 

2. Не трябва да дискриминираме! Тези права принадлежат на всички, 

независимо от разликите помежду ни. 

3. Всички ние имаме правото на живот, както и да живеем в свобода и 

сигурност. 

4. Робството – минало и настояще. Никой няма правото да живее в робство, 

както и ние нямаме правото да превръщаме другите в роби. 

5. Никой няма правото да ни наранява или измъчва. 

6. Всички ние имаме правото да използваме закона, независимо къде сме. Аз 

съм човек, също като теб! 

7. Ние всички сме защитени от закона. Законът е еднакъв за всички. Той 

трябва да третира всички справедливо. 

8. Справедливо третиране от справедливи съдилища. Ние всички можем да 

поискаме законът да ни защити, когато не сме третирани справедливо. 

9. Никой няма правото да ни поставя в затвор без уважителни причини и да 

бъдем задържани там или изпратени далеч от нашата страна. 
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10. Правото на съдебен процес. Ако сме подсъдими, това трябва да бъде 

публично. Хората, които водят съдебен процес срещу нас не трябва да 

бъдат повлияни от чуждо мнение, а обективно да отсъдят. 

11. Невинни до доказване на противното. Никой не трябва да бъде обвиняван 

за нещо, без да има доказателства за това. Когато хората казват, че сме 

сгрешили, ние имаме правото да им покажем, че това не е така. 

12. Никой не може да бъде подлаган на произволна намеса в личния му живот, 

семейството, жилището и кореспонденцията, нито на посегателства върху 

неговата чест и добро име. Всеки човек има право на закрила от закона 

срещу подобна намеса или посегателства. 

13. Всеки човек има право на свобода на движение и пребиваване в рамките на 

границите на всяка държава. Всеки човек има право да напусне всяка 

страна, включително и своята, както и да се завърне в страната си. 

14. Всеки човек има право да търси и да получи убежище в други страни от 

преследване. Това право не може да бъде ползвано, когато има 

действителни основания за преследване, произтичащи от неполитическо 

престъпление или деяние, което противоречи на целите и принципите на 

Организацията на обединените нации. 

15. Всеки човек има право на гражданство. Никой не може да бъде произволно 

лишен от своето гражданство, нито да му бъде отказано правото да смени 

гражданството си. 

16. Всеки възрастен човек има право да сключи брак и да има семейство, ако го 

желае. Мъжете и жените имат еднакви права, както когато са сключили 

брак, така и когато са разделени. 

17. Всеки има право на собственост. Никой не може да вземе нещо наше без 

основателна причина за това. 

18. Свобода на мислене. Ние всички имаме правото да вярваме в каквото 

пожелаем, да имаме религия или да я променим. 

19. Ние всички имаме правото да мислим каквото ни харесва, да казваме какво 

мислим и да споделяме идеите си с другите. 

20. Всички ние имаме право да организираме мирни събития или да участваме 

в срещи по мирен начин. Грешно е да принуждаваме някой да принадлежи 

към определена социална група. 

21. Ние всички имаме право да участваме в управлението на страната ни. 

Всеки пълнолетен има право да избира свои собствени лидери. 

22. Обществото, в което живеем трябва да ни помага да се развиваме и да ни 

дава възможност да се възползваме от всички предимства (културно, 

работно, социално благосъстояние), които се предлагат на нас и на всички 

мъже и жени в нашата страна. 

23. Имаме правото на работа, свободно да изберем работата си, както и да 

получаваме заплата, която ни позволява да издържаме нашите семейства. 

Мъжете и жените трябва да имат равно заплащане, ако работят една и 

съща работа. Всички хора, които работят имат правото да членуват в 

профсъюзи. 
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24. Всеки работен ден не трябва да бъде прекалено дълъг, тъй като всеки има 

право на почивка и трябва да бъде в състояние да взема редовно платен 

отпуск. 

25. Всички ние имаме право на добър живот. Майките и децата, възрастните 

хора, безработните и лицата с увреждания, както и всички хора имат право 

някой да се грижи за тях. 

26. Образованието е право! Училището трябва да е безплатно за всички. 

Трябва да ни бъдат дадени възможности да изучим професия или да 

продължим нашето образование колкото пожелаем. В училище развиваме 

талантите си и се учим как да се разбираме с другите, независимо от 

расата, религията или държавата, от която те идват. Родителите имат 

правото да избират как и какво може да учи тяхното дете. 

27. Ние имаме правото да участваме в изкуствата и науките, които нашето 

общество сътворява. Трудът ни като художници, писатели или учени трябва 

да бъде защитен, за да може да бъдем в състояние да се възползваме от 

него. 

28. За да може правата ни да бъдат зачетени, трябва да има ред, който да ги 

защитава. Този ред трябва да е както на национално ниво, така и на 

международно. 

29. Всички ние имаме задължения спрямо обществото, в което се развиваме. 

Законът трябва да гарантира правата на човека. Той трябва да позволява 

на всеки да уважава другите и да бъде уважаван. 

30. Никой не може да ни отнеме тези права и свободи! 

 

ЗАКОН ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО 
(Адаптация на основните моменти по закона за ученици) 

 
 
МОИТЕ ПРАВА:  
1. Аз съм дете докато навърша 18 години. 
2. Моята държава е длъжна да ме защитава – мен и моите права във 
всички сфери на обществения живот, съобразно възрастта, социалния статус, 
физическото, здравословно и психическо състояние, като ми осигурява 
подходяща икономическа, социална и културна среда, образование, свобода 
на възгледите и сигурност. 
3. Аз имам право на :  

 зачитане и уважение на личността;  
 отглеждане в семейна среда;  
 осигуряване по най-добър начин на интересите;  
 специална закрила, ако съм в риск или ако имам изявени дарби;  
 насърчаване на доброволното участие в дейностите по закрилата ми;  
 специализирани здравни грижи;  
 превантивни мерки за сигурност и закрила. 

4. Закрилата ми по този закон се осъществява чрез: 

 съдействие, подпомагане и услуги в семейна среда;  
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 настаняване в семейство на роднини или близки;  
 осиновяване;  
 настаняване в приемно семейство;  
 настаняване в специализирана институция;  
 полицейска закрила;  
 специализирана закрила на обществени места;  
 информиране за правата и задълженията на децата и родителите;  
 осигуряване на превантивни мерки за сигурност и защита на детето;  
 осигуряване на правна помощ от държавата;  
 специални грижи за децата с увреждания;  
 навременни мерки за закрила на дете в случаите и при условията на 

чл.12 от Конвенцията за компетентността, приложимото право, 
признаването, изпълнението и сътрудничеството във връзка с 
родителската отговорност и мерките за закрила на децата, съставена в 
Хага на 19 октомври 1996 г. 

5. Аз имам право на специална закрила, когато съм в риск или имам 
изявени дарби като ми се насърчават творческите заложби и потребности, 
осигури ми се възможност да се уча в спортно или художествено училище. 
6. Моите права се защитават от :  

 председателя на Държавната агенция за закрила на детето и 
администрацията, която го подпомага при осъществяване на неговите 
правомощия; 

 Национален съвет за закрила на детето; 
 Комисия за закрила на детето; 
 Дирекция "Социално подпомагане;  
 министъра на труда и социалната политика, министъра на вътрешните 

работи, министъра на образованието и науката, министъра на 
правосъдието, министъра на културата, министъра на здравеопазването 
и кметовете на общини. 

7. Всеки гражданин е длъжен да ме защитава:  

 Ако ти стане известно, че се нуждая от закрила, тогава си длъжен 
незабавно да уведомиш дирекция "Социално подпомагане", Държавната 
агенция за закрила на детето или Министерството на вътрешните 
работи. 

 Същото задължение имаш и ако ти е станало известно във връзка с 
упражняваната от теб професия или дейност, дори и ако е обвързано 
професионална тайна.  

 При постъпване на сигнал в Държавната агенция за закрила на детето, 
че дете се нуждае от закрила, председателят й го препраща незабавно в 
отдел "Закрила на детето" в дирекция "Социално подпомагане" по 
настоящия ми адрес.  

 При постъпване на информация, която се отнася до дейността на друга 
институция, се изпраща към нея по компетентност.  

 Централните и териториалните органи на изпълнителната власт и 
специализираните институции за деца са задължени своевременно да 
оказват съдействие и да предоставят информация на Държавната 
агенция за закрила на детето и дирекции "Социално подпомагане" при 
изпълнение на служебните им задължения при условия и по ред, 
определени в Закона за защита на личните данни. 

8. Права и задължения на моите родители: 
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 Всеки родител може да иска и да получава съдействие от органите на 
реда, които ме защитават. 

 Родителят има право да бъде информиран и консултиран за всички 
мерки и действия, предприемани по този закон. 

 Родителите са длъжни да ме придружават или да ми осигурят 
пълнолетно дееспособно лице за придружител, ако съм по-малък/а от 16 
години на обществени места след 22,00 ч. 

 Родителят е длъжен да изпълнява предприетите по този закон мерки и 
да съдейства при осъществяването на дейностите по закрилата ми. 

 Това важи и за всички, които полагат грижи по отглеждането и 
възпитанието ми. 

9. Аз имам право на закрила: 

 Аз имам право на закрила за нормалното ми физическо, умствено, 
нравствено и социално развитие и на защита на моите права и интереси 
и не се допускат никакви ограничения на правата или привилегии, 
основани на раса, народност, етническа принадлежност, пол, произход, 
имуществено състояние, религия, образование и убеждения или наличие 
на увреждане. 

 Аз имам право на закрила срещу насилие. 
 Аз имам право на закрила срещу въвличане в дейности, неблагоприятни 

за моето физическо, психическо, нравствено и образователно развитие. 
 Аз имам право на закрила срещу нарушаващите достойнство ми методи 

на възпитание, физическо, психическо или друго насилие и форми на 
въздействие, противоречащи интереси ми. 

 Аз имам право на закрила срещу използването ми за просия, 
проституция, разпространяване на порнографски материали и 
получаване на неправомерни материални доходи, както и срещу 
сексуално насилие. 

 Аз имам право на закрила срещу въвличането ми в политически, 
религиозни и синдикални дейности. 

 Аз имам право на свободно изразяване. 
 Аз имам право свободно да изразявам мнение по всички въпроси от мой 

интерес. Мога да търся съдействие от органите и лицата, на които е 
възложена закрилата ми по този закон. 

 Аз имам право на информиране и консултиране. 
 Аз имам право да бъда информирано и консултирано от органа за 

закрила на детето и без знанието на родителите ми или на лицата, които 
полагат грижи за отглеждането и възпитанието ми, ако това е 
необходимо с оглед защита по най-добър начин на моите интереси. 

 Аз имам право на защита на религиозните ми убеждения 
 Аз имам право да бъда изслушван във всяко административно или 

съдебно производство, по което се засягат права или интереси ми, ако 
съм навършил 10годишна възраст, освен ако това би навредило на 
интереси ми. 

 При упражняване на правата ми аз трябва да зачитам и уважавам 
правата на своите родители и на другите членове на обществото, 
както и да спазвам обществения ред и изискванията на 
общественото здраве и морал. 

 Всички сведения, получени в административни или съдебни 
производства, които ме засягат, не могат да бъдат разгласявани без 
съгласието на родителите, а ако съм навършил 10-годишна възраст – 
без моето съгласие. 
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10. Ще бъде санкциониран всеки: 
 Който ми продава алкохолни напитки или тютюневи изделия и ще се 

наказва с глоба или имуществена санкция, ако не подлежи на по‐тежко 
административно наказание по специален закон или деянието не 
съставлява престъпление. 

 Който ме допусне от 22.00 ч. до 6.00 ч. без придружител, ако съм по-
малък от 16 години, в управляван от него търговски обект, и ще бъде 
наказан с глоба или имуществена санкция. 

 Родител, който не ме придружи или не ми осигури пълнолетно 
дееспособно лице за придружител, ако съм по-малък от 16 години, след 
22,00 ч., ще бъде наказан с глоба. 

 Който без лиценз ми предоставя социални услуги и ще бъде наказан с 
глоба или имуществена санкция. 

 

ЗАКОН ЗА ЗАЩИТА ОТ ДИСКРИМИНАЦИЯ 
 

(приет от Народното събрание на Република България и в сила от 2004 г.) 

Законът за защита от дискриминация те защитава срещу всички форми 
на дискриминация, но и съдейства за нейното предотвратяване. 

Неговата цел е да осигури твоето право на: 
1. равенство пред закона;  
2. равенство в третирането и във възможностите за участие в обществения 

живот; 
3. ефективна защита срещу дискриминацията. 

 
Този закон те защитава, но и ти забранява да упражняваш 

дискриминация на територията на Република България. 

Член №4 от Закона е важен и трябва да го запомним, защото 
определя основните видове дискриминация - пряка и непряка. Важно е да 
знаем, че всички видове дискриминация са забранени. Пряката и непряката 
дискриминация се основават на: 

 Пол; 
 Раса; 
 Народност; 
 Етническа принадлежност; 
 Човешки геном; 
 Гражданство; 
 Религия или вероизповедание; 
 Убеждение; 
 Политическа принадлежност; 
 Лично или обществено положение; 
 Увреждане; 
 Възрат; 
 Сексуална ориентация; 
 Семейно положение; 
 Имуществено състояние;   
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Пряка дискриминация – когато към някого се проявява по-лошо 

отношение спрямо отношението към другиго, заради неговата или нейната 

раса, пол или етнически произход, религия или вяра, увреждане, възраст или 

сексуална ориентация. Примери за пряка дискриминация: ако в обява за 

работа пише, че се търсят само млади жени до 30 годишна възраст. Тук 

дискриминацията е по признак възраст. 

Непряка дискриминация – когато привидно неутрално условие, на 

практика би поставило в неравнопоставено положение хора на основата на 

раса или етнически произход, религия или вяра, увреждане, възраст или 

сексуална ориентация, освен в случаите, когато прилагането им може да бъде 

обективно обосновано със законосъобразни причини. Пример за непряка 

дискриминация е изискването всички кандидати за определена работа да имат 

шофьорска книжка, въпреки че тя не е необходима за целите на работата. Това 

изискване може да изключи доста от хората, които не умеят да шофират. 

Други видове дискриминация са: 

 тормоз1, основан на член 4 от Закона за Защита от дискриминация. 

“Тормоз” е всяко нежелано поведение на основата на признаците по 

изразено физически, словесно или по друг начин, което има за цел или 

резултат накърняване достойнството на лицето и създаване на 

враждебна, обидна или застрашителна среда. 

 сексуалният тормоз. "Сексуален тормоз" е всяко нежелано поведение 

от сексуално естество, изразено физически, словесно или по друг начин, 

с което се накърняват достойнството и честта и се създава враждебна, 

обидна, унизителна или застрашителна среда и, в частност, когато 

отказът да се приеме подобно поведение или принудата към него може 

да повлияе на вземането на решение по отношение на лицето. 

 подбуждането към дискриминация. "Подбуждане към дискриминация" 

е пряко и умишлено насърчаване, даване на указание, оказване на 

натиск или склоняване към извършване на дискриминация, когато 

подбуждащият е в състояние да повлияе на подбуждания. 

 Преследването. „Преследване” по-неблагоприятно третиране на лице, 

което е предприело или се предполага, че е предприело или ще 

предприеме действие за защита от дискриминация или лице, отказало 

да дискриминира. 

 расовата сегрегация. "Расова сегрегация" е издаването на акт, 

извършването на действие или бездействие, което води до 

принудително разделяне, обособяване или отделяне на лице на 

основата на неговата раса, етническа принадлежност или цвят на 

кожата. 

В обществена сграда, в която няма приспособления, които да 

помагат на хората, които имат увреждания да влязат в нея се смята за 

дискриминация и не е допустимо. 
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Законът допуска и случаи, които не се смятат за дискриминация. Те са 

изброени в чл. 7. 

 

 Когато двама души са с различно гражданство, тогава се допуска 

различно третиране, ако това е предвидено в закон или в международен 

договор, по който Република България е страна; това важи и за хората 

без гражданство. 

 Пряка или непряка дискриминация може да се допусне, ако e 

съществено и определящо професионално изискване за даден вид 

дейност, имаща законни цели. Това може да стане при определянето на 

изисквания за: 

- минимална и максимална възраст; 

- професионален опит или стаж при наемане на работа; 

- при предоставяне на определени преимущества, свързани с работата. 

… Всичко това при условие, че е обективно оправдано за постигане на 

законна цел. 

 Различно третиране на основа религия, вяра и пол се допуска, когато 

тези признаци са съществени и определящи професионални изисквания 

за извършването на занятие в религиозна институция или организация. 

Допустимо е различно третиране въз основа на същите признаци и по 

отношение на религиозно образование или обучение, когато целта е 

законна. 

 Не е дискриминация специалната закрила за бременни жени и майки, на 

деца без родители, непълнолетни, самотни родители и лица с 

увреждания, установена със закон. 

 Допуска се различното третиране на хора с увреждания с цел 

изравняване на възможностите им с тези на хората без увреждания. 

 Може да се определи минимална и максимална възраст за достъп до 

обучение и образование, ако е обективно оправдано за постигане на 

законна цел.  

 За дискриминация не се смятат и мерките в областта на образованието 

и обучението за осигуряване на балансирано участие на жените и 

мъжете. 

Хората, принадлежащи към етнически, религиозни или езикови 
малцинства имат правото: 

 
• да поддържат и развиват своята култура; 

• да изповядват и практикуват своята религия; 

• да ползват своя език; 

• на равен достъп до образование. 

За защита на културното многообразие и осигуряването на равен достъп 

до образование се прилагат мерки. Всички ние сме отговорни по този закон. 
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В ЗАКЛЮЧЕНИЕ.... 

Като граждани на това общество, ние се вълнуваме от събитията, 

които ни заобикалят, които ни се случват и които ни предстоят. Но всички 

знаем, че животът може да е както сладък, така и горчив. Точно тази смесица 

предизвиква в нас различни емоции, кара ни да се изненадваме, да се смеем 

или плачем. 

Въпросите за насилието и в частност домашното насилие присъстват в 

нашето ежедневие и в ежедневието на децата ни. Те ни засягат пряко или 

непряко, но несъмнено имат отражение върху развитието на нашето общество 

и върху нас самите. Ние, като хора и специалисти, напълно осъзнаваме, че 

тези негативни ефекти пречат на прогреса на децата и подриват важни 

ценности, които ги изграждат като личности. Това ни мотивира да действаме 

активно в борбата срещу насилието основано на пола и да търсим участието 

на подрастващите, защото възгледите им нoсят напредък! 

Идеята на нашето ръководство е основно да информира, да даде 

нашата гледна точка, ние да видим тази на децата и заедно да работим 

срещу проявите на дискриминация и насилие в нашия живот. 

 

 

 

Желаем Ви успех! 
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Тази програма е създадена по проект: „Казвам Не на насилието у дома“ - Мониторинг, 

ранна превенция и защита от домашно насилие, чрез пилотно въвеждане на специализирана 

учебна програма за превенция и защита от ДН, наблюдение на дела по ЗЗДН  и предоставяне на 

качествени социални услуги за пострадали и извършители на домашно насилие, финансиран от 

Министерство на правосъдието с договор № 93-00-531/23.12.2016г. Цялата отговорност за 

съдържанието на програмат се носи от Фондация „Български център за джендър изследвания” и 

при никакви обстоятелства не може да се приема, че програмата отразява официалното 

становище на Министерство на правосъдието на Република България. 
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