
ЧУВАШ ЛИ?





ЧУВАШ ЛИ?
Децата споДелят
своята глеДна точка
за насилието и
безопасността

Тази публикация се реализира с финансоваТа подкрепа на

програма дафне ІІІ на европейския съюз.

съдържаниеТо й е оТговорносТ на фондация «асоциация анимус»

и парТньориТе по проекТа и То по никакъв начин не оТразява

виждания на европейскаТа комисия.

ISBN 978-954-92066-7-8

EuropEan Commission
DirECtoratE-GEnEral
for JustiCE



СЪДЪРЖАНИЕ

зДРавеЙте!............................................................................11

за пРоекта............................................................................12

как е сЪзДаДена тази книга................................................14

пРавата на Децата.................................................................15

пРеЖивяно насилие............................................................16

теХники за Работа с Децата..................................................20

от какво се нУЖДаят Децата?.............................................20

в Детски ДУМи и РисУнки.....................................................22

какво е споРеД нас насилие?

какво ни тРябва, за Да не се стРаХУваМе

и Да сМе в безопасност?

какво очакваМе от вЪзРастните?

кЪМ вЪзРастните, РоДителите, специалистите

и политиците...................................................................26

БЛАГОДАРНОСТИ
тази книга е сЪзДаДена благоДаРение на искРено споДеленото от Деца от:

БЪЛГАРИЯ
кРизисно звено кЪМ «центЪР за вЪзстановяване консУлтиРане и псиХотеРапия» на
ФонДация «асоциация аниМУс»;

кРизисен центЪР за Деца, постРаДали от насилие «вяРа наДеЖДа и лЮбов», соФия;

ДоМ за Деца, лиШени от РоДителски гРиЖи «асен златаРов», гР. вРаца;

5-и клас на 23-то сРеДно обРазователно УчилиЩе «ФРеДеРик Жолио-кЮРи», соФия;

4-ти клас на частен Учебен коМплекс «бЪлгаРско Школо», соФия; 

5-и клас на 119-о сРеДно обРазователно УчилиЩе «акаДеМик МиХаил аРнаУДов», соФия

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
SALFORD CITY COLLEGE, ECCLES CENTRE; 

OAKWOOD ACADEMY VISUAL ARTS, TECHNOLOGY AND SPORTS COLLEGE

НИДЕРЛАНДИЯ
KIND EN JEUGDTRAUMACENTRUM;

FASEHUIS OCK HET SPALIER;

THEATERHAVO/VWO

интерактивните занимания за деца бяха разработени със съдействието на теса Редайк
и Моник ван Хаувелинхен от «травма център за деца и юноши», гр лайден, кралство
нидерландия. 

благодарим на линда Реган, ан потър, Джоан бутеруорт, теса Редайк, Моник ван
Хаувелинхен, Марина ангелова и анна Миланова за провеждането на интерактивните
занимания с деца.  

изказваме благодарност на Джеф Харт, ан потър линда Реган, Мириям блак, Рос
де вилд и надя кожухарова за въведението на книгата.



НИЕ СмЕ ДЕцА ОТ ТРИ ЕВРОпЕйСКИ
ДЪРЖАВ И – БЪЛГАРИЯ, НИДЕРЛАНДИЯ

И ВЕЛИКОБРИТАНИЯ. НЯКОИ ОТ НАС СА пО-мАЛКИ,
А ДРУГИ СА пОЧТИ ВЪзРАСТНИ. НЯКОИ ОТ НАС ИмАТ
УВРЕЖДАНИЯ, ДРУГИ СА ИмАЛИ ТРУДЕН ЖИВОТ.
ИмАмЕ РАзЛИЧЕН пРОИзхОД, ИДВАмЕ ОТ РАзЛИЧНИ
КУЛТУРИ, РАзЛИЧНИ РЕЛИГИИ, ЧЕРНОКОЖИ И БЕЛИ
СмЕ.

тази книга е напРавена слеД сРеЩи с нас, в които
споДеляХМе и РисУваХМе какво МислиМ и чУвстваМе
за насилието и безопасността. наЙ-Много неЩа сМе
показали в РисУнки. 

МакаР че сРеЩите с нас бяХа в тРи Различни
ДЪРЖави, Ще виДите колко еДнакви са наШите
истоРии.

УчастваХМе с РаДост, заЩото искаМе Да РазглеДате
тази книга и Да РазбеРете за нас. ние ви вяРваМе,
когато казвате, че вЪв ваШата Работа наЙ-ваЖни са
Децата. знаеМ, че повечето от вас отДавна са били
Деца и МоЖе би ви тРябва Малко поМоЩ, за Да ни
РазбеРете.

ако чУвствата и Желанията ви са свЪРзани с
Децата, когато Мислите или пРавите неЩо за нас,
значи ни РазбиРате. наДяваМе се и ние Да ви
поМогнеМ.

Здравейте!

Приятноразглеждане...

...и успех!



ТАзИ КНИГА Е СЪзДАДЕНА пО пРОЕКТА СЪВмЕСТНИ УСИЛИЯ
зА пРЕВЕНцИЯ НА зЛОУпОТРЕБАТА И НЕГЛИЖИРАНЕТО НА
ДЕцА В ЧЕТИРИ ДЪРЖАВИ, ЧЛЕНКИ НА ЕВРОпЕйСКИЯ
СЪюз. ТОй СЕ СТРЕмИ ДА НАпРАВИ зАКРИЛАТА НА ДЕцАТА
пО-ЕфЕКТИВНА, КАТО ВКЛюЧИ ДЕТСКАТА ГЛЕДНА ТОЧКА В
пРЕВЕНцИЯТА НА НАСИЛИЕТО И зЛОУпОТРЕБАТА НАД ДЕцА.
РЕАЛИзИРА СЕ ЕДНОВРЕмЕННО ВЪВ ВЕЛИКОБРИТАНИЯ,
БЪЛГАРИЯ, ГЕРмАНИЯ И КРАЛСТВО НИДЕРЛАНДИЯ.

пРоектЪт пРеДлага пРостРанство на Децата от бЪлгаРия, ниДеРланДия и великобРитания
Да споДелят своето Мнение за насилието. чРез РисУнки и пРоективни теХники на Работа
те изРазяват Мисли, чУвства, тРевоги и очаквания, за Да поМогнат на вЪзРастните по-ДобРе
Да РазбеРат нУЖДата иМ от сигУРност и закРила.

вЪзРастните са тези, които сЪзДават сигУРност и безопасност за Децата. за Да
закРилят Децата, вЪзРастните тРябва Да Могат Да УсеЩат и РазбиРат кога Децата се
чУвстват заЩитени. те тРябва Да ДеЙстват не саМо споРеД своите пРеДстави, а и Да
тЪРсят баланс МеЖДУ това, което те сМятат, че е наЙ-ДобРо за Детето, и това, което то
Мисли, че е ДобРе за него. РеШенията за закРила тРябва Да се взиМат, Доколкото е
вЪзМоЖно, заеДно с Децата, като се иМат пРеДвиД тяХната вЪзРаст и вЪзМоЖностите
иМ. ние вяРваМе, че ако вЪзРастните иМат способност Да чУят това, което казват
Децата, Ще РазбеРат по-ДобРе теХните нУЖДи и пРеЖивявания и Ще Могат Да си
обяснят пРичините, които се кРият заД повеДението иМ. 

така вЪзРастните, които оказват поДкРепа, няМа на своЙ РеД Да наРанят
чУвствата на Децата. в пРотивен слУчаЙ иМа опасно  ст Децата Да се почУвстват оЩе
по-саМотни и Да полУчат УсеЩане, че с тяХ се злоУпотРебява. пРеЖивяното насилие
е саМо по себе си обезкУРаЖаваЩо. ето заЩо е необХоДиМ поДХоД, коЙто Да гаРантиРа,
че интеРвенциите, свЪРзани сЪс заЩитата на Децата, няМа Да ги обезсЪРчат
ДопЪлнително, а Ще ДопРинесат за вЪзстановяването и РеинтегРацията иМ.

чРез сеМинаРи и обУчения паРтньоРите по пРоекта пРеДават наУченото от
Децата на специалисти, които са отговоРни Децата Да Живеят в сигУРна и безопасна
сРеДа – ДиРектоРи на УчилиЩа, Учители, социални Работници, полицаи. наДяваМе се
това Да е еДин еФективен начин Да повиШиМ РазбиРането на пРоФесионалистите за
еМоционалните нУЖДи на Децата, което от своя стРана Да ги МотивиРа Да пРилагат
МеРки за закРила от насилие, които поставят Детето и неговите интеРеси в центЪРа
на всички ДеЙствия. 

тази книга сЪбиРа вЪлнУваЩи Детски пРеЖивявания, свЪРзани с насилието,
злоУпотРебите и сигУРността. наДяваМе се Да ви поМогне Да Усетите това, което
Децата не винаги изРазяват с ДУМи.

Про-
ектъ
т



пРАВАТА НА ДЕцАТА

тази книга поставя мнението на децата за насилието като отправна точка, чрез която възрастните

да научат как по-добре да разбират и да подкрепят децата. в основата на такъв подход, основан

на детската гледна точка, е правото на детето да се развива както физически, така и психически,

емоционално, когнитивно, социално и културно . всяко решение, което засяга детето, трябва в

най-голяма степен да защитава интереса му, така че да се осигури максимално неговото развитие .

за да се гарантира това, преди всичко е нужно да се вземе под внимание мнението на детето,

съобразно възрастта и зрелостта му .

според комитета по правата на детето към оон превенцията на всички форми на

насилие гарантира и насърчава основното право на детето да бъде зачитано достойнството му,

физическия и психическия му интегритет. това е от изключително значение за осигуряване на

всички други права на детето, разписани в конвенцията за правата на детето .

преживяното насилие обезкуражава децата. особено когато правата им са били

нарушени в семейството – там, където децата трябва да се чувстват в най-голяма безопасност.

Деца, които са станали жертви на злоупотреба, имат правото да бъдат подкрепяни във физическото

и психическо си възстановяване и в социалната си интеграция , както и да бъдат подпомагани

да възстановят способността си отново да се доверят на членовете на семейството си. 

Мнението на децата за насилието и безопасността е изразено свободно на следващите

страници. подходът, основан на детската гледна точка, беше водещ принцип в създаването на

тази книга. Децата бяха помолени да разкрият мисли, идеи, образи, тревоги, нагласи и чувства

за неглижирането, злоупотребите и насилието над деца, като така им беше дадена възможност

да упражнят основното си право да участват. 

в българия, великобритания и Холандия бяха проведени интерактивни занимания с деца

на възраст между 10 и 16 години. всички деца бяха информирани за целите на проекта и тяхната

роля в него. съгласието им беше предварително условие за участие. 

Децата от домове за настаняване и децата от училище работиха в малки групи. Децата,

жертви на насилие, работиха в индивидуални сесии. 

Децата иМат пРаво на закРила

по отноШение на това от кРаЙ вРеМе сЪЩествУва сЪгласие. но за ДобРото

Развитие на Детето е нУЖно то не саМо Да бЪДе заЩитено, а сЪЩо Да се

чУвства оценено и Да МоЖе Да Участва – Да се наУчи Да иМа свое Мнение,

Да се чУвства УвеРено Да го изРазява и пРеДи всичко – Да бЪДе взеМано

насеРиозно.

1

2

3

1. чл.6 на конвенцията на оон за правата на детето.
2. чл.3 на конвенцията на оон за правата на детето.
3. чл.12 на конвенцията на оон за правата на детето.
4. General Comment No.13 (2011), The right of the child to freedom 

of all forms of violence, Committee on the Rights of the Child, UN. 
5. чл. 39 на конвенцията на оон за правата на детето.
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Как е създадена
тази книга



преживяват себе си като значими, когато в отношението на родителите към тях долавят, че

усещанията, мислите и чувствата им са важни и имат значение за възрастните. постоянното

пренебрегване и невъзможността да бъдеш чут и разбран по незабележим начин нараняват

душата на детето. то губи способността си да проявява индивидуалност и воля. 

сред децата имаше и такива, които са преживели сексуално насилие. то оказва траен

ефект върху емоционалното развитие на детето. то е особено объркващо за децата, защото

свързва сексуалността с агресията. при него винаги има елемент на физическо насилие,

но също така и на сериозно емоционално нараняване. Детското тяло и детската душа

биват насилвани в един и същи момент. тялото би могло да се възстанови бързо, ако

насилието бъде прекратено, но психиката остава дълбоко травмирана. 

за да се справят с емоциите, породени от най-тежките форми на насилие,

каквото е сексуалното насилие, някои деца могат да «изключат» способността си да

чувстват. тези деца изглеждат умни и компетентни, но се страхуват да се доверяват и

да се сближават. емоционалното свързване може да породи напрежение и тревожност и

те да реагират с насилие или със саморазрушително поведение. Други деца «изключват» способността

си да мислят като резултат от преживяната травма. това се отразява негативно върху разви-

тието. Децата могат да бъдат погрешно диагностицирани като имащи обучителни затруднения,

дефицит на вниманието или други психологически и поведенчески проблеми, когато всъщност

проявяват симптоми на преживяно сексуално насилие. Други деца продължават да

живеят с объркването между любов, сексуалност и агресия като ефект от сексуал-

ното насилие. за тях близостта минава основно през секса, а сексуалността остава

най-сигурният начин да намерят близост и закрила. проблемите в сексуал-

ното поведение са чест резултат от сексуалното насилие. по-големите мом-

чета могат да се идентифицират с насилника, в опита си да преодолеят

объркването си по отношение на сексуалната си ориентация, следствие от на-

силието. Момичетата могат да превърнат секса в разменна монета, в един-

ствена ценност, която притежават. 

често професионалистите не са наясно как да откликнат на нуждите на

децата, преживели сексуално насилие. по правило то е обвито с тайнственост,

недомлъвки, липса на яснота и вина. Децата не винаги имат ясен спомен за събитията.

обикновено няма свидетели и експертите често са принудени да смятат случаите на

сексуално насилие над деца за «вероятни» или «възможни». за много деца сексуалното

насилие е жесток удар, с който се борят сами. една малка намеса от страна на възрастния –

да реагира с чувствителност и разбиране, може да сложи начало на възвръщането на доверието

и чувството за значимост у детето, ключови за възстановяването му. 

Децата твърдят, че когато са станали жертва на насилие имат нужда някой да ги

изслуша, да им повярва, да им обясни случилото се и да го назове с прости думи, да отхвърли

тяхната вина. това е достатъчно, за да може детето да тръгне по пътя на възстановяването.

не беше възможно да включим в книгата мнението за

насилието на най-малките деца (около 3 години). те не винаги са

способни да го изразят, но ако бъдем по-наблюдателни, ще открием

в поведението им белези от преживяно насилие. ние знаем, че

животът в среда на несигурност и злоупотреби може да доведе

до сериозни последствия за малките деца. 

ДЕцАТА СА зАВИСИмИ ОТ СВОИТЕ РОДИТЕЛИ. когато има насилие у дома, единственият човек, към

когото могат да се обърнат за помощ и подкрепа, се оказва същият този, който ги плаши и наранява.

за да се справят, на тези деца често се налага да подържат илюзията, че злоупотребяващият родител

е добър родител. те намират обяснение за насилието, като обвиняват себе си, за да съхранят

надеждата, че ако се променят, ако станат по-добри, един ден насилието ще се превърне в

обич. някои деца, жертви или свидетели на домашно насилие, се научават да използват

агресия, за да са справят в конфликтни ситуации или когато преживяват силни

чувства. Други стават пасивни жертви, които търпят злоупотреби в различни ситуации

като например в училище от връстниците си.

често децата стават жертви и на физическа злоупотреба у дома. тя

обикновено е резултат от неподходящи или твърде сурови възпитателни мерки,

незрялост на родителите (или тези, които полагат грижи за децата), както и на

липсата на умения за добро родителстване. в повечето случаи физическата

злоупотреба се случва в името на доброто на детето и е под формата на наказание.

Физическата злоупотреба има много форми – шамари, удряне с ръка или друг предмет,

ритане, разтърсване на детето, скубане и т.н. преживяното физическо насилие оставя

видими следи по тялото, но и невидими в душата на детето. вътрешната емоционална

болка е точно толкова силна, колкото и физическата болка, а психическите последствия

са дълготрайни. Децата, жертви на физическо насилие, могат да имат агресивно поведение,

да са затворени в себе си или твърде чувствителни, да показват липса на доверие и неудобство

при физически контакт или да започнат да бягат от вкъщи.

не само физическия и психическия тормоз унищожават детската психика. някои от

децата, които ни помогнаха за книгата, са преживели хронично неглижиране.. Децата се нуждаят

от топлина и любов, от възрастни, които да ги карат да се чувстват значими и да подпомагат

развитието им. ако децата живеят в системно обезценяване, незаинтересованост, студенина,

емоционално неглижиране, то те са лишени от радостта и удоволствието да се преживяват като

емоционално значими личности за своите родители. неглижираните деца трябва да намерят сами

начин потребностите им да бъдат удовлетворени, за да оцелеят. в отношенията дете–родител е

решаващо родителят да приеме, че детето има свои собствени чувства, мисли и желания. Децата

пРеЖивяно насилие
повечето от Децата, които пРеДоставиХа МатеРиали за тази книга, са пРеЖивели

Различни ФоРМи на насилие. 

някои от Децата, с които РазговаРяХМе, са пРеЖивели ДоМаШно насилие.

пРоДЪлЖителното насилие У ДоМа наРУШава способността на Детето Да обича и

Да се ДовеРява. злоУпотРебата се осЪЩествява винаги в ситУация на интиМност,

зависиМост и пРивЪРзаност, каквито са отноШенията МеЖДУ РоДител и Дете. 

когато иМа насилие в сеМеЙството, РоДителите не поДкРепят Детето Да Развива

своят потенциал. вМесто това то тРябва Да вЪзпРиеМе веРсията за света на РоДителите

си, за Да оцелее, и е пРинУДено Да УДовлетвоРява теХните потРебности. 



когато малки деца попаднат в застрашаваща

и несигурна обстановка, те автоматично се

обръщат за утеха и подкрепа към възрастния,

който им е най-близък. но когато заплахата

идва от този, от когото са напълно зависими,

те бързо се научават да подчиняват емоциите

си на неговите нужди и да пренебрегват

своите. това е стратегия за оцеляване, която

определя модела им на отношение към другите.

Децата разбират от много рано, че не винаги

е безопасно да казват какво искат, научават

се да избягват конфликти и да се приспособяват, подготвени са, че не могат да се доверяват на

възрастните, известно им е, че не могат да имат очаквания. 

Децата, които виждат и преживяват агресия в много ранна възраст, могат да развият

враждебно или тревожно поведение. агресията става предпочитаната им стратегия за справяне

и защита. те се научават, че трудностите в общуването се решават чрез заплахи и насилие.

някои от тези деца вероятно ще попаднат в системата на психично здравните услуги. това ли

трябва да е тяхното бъдеще? 

сред децата, които допринесоха за създаването на тази книга, имаше и такива с различен

тип увреждания. тези деца се намират в сериозен риск да бъде злоупотребено с тях. причините

за това се крият в ограничената им подвижност или нестандартните им начини на комуникация,

а също и защото не сме готови да чуем добре какво се опитват да ни кажат. 

професионалистите са склонни по-скоро да възприемат поведението на тези деца като

функция на някакъв дефицит, отколкото да обмислят възможността, че детето е изплашено или

се нуждае от помощ, защото е било наранено или неглижирано.

някои от децата, с които се срещнахме, са с обучителни затруднения, но когато видите

техните материали в книгата, няма да забележите това. всички деца имат еднакви послания към

възрастните, които умеят да ги чуват и изслушват.



ТЕхНИКИ зА РАБОТА С ДЕцАТА

това означава преди всичко възрастните да не постъпват по начин, който да наранява децата

или да ги поставя в риск. с други думи, ние възрастните носим отговорността за безопасността на

децата. за тези от нас, които имат и професионален ангажимент, това предполага да се вслушваме

какво ни казват децата не само чрез думи, но да забелязваме какво показват в поведението си

и чрез всички останали средства за комуникация, с които разполагат. 

предложеното от децата на страниците на тази книга ни подсеща колко много препятствия

има пред способността ни като възрастни да ги слушаме и да разбираме какво искат да ни кажат.

за да преодолеем тези пречки са нужни усилия от наша страна. ако ги направим, децата ще ни

помогнат да общуваме с тях по-добре и ще сме в много по-добра позиция да работим заедно, да се

отнасяме сериозно към тях и да ги предпазваме да не пострадат.

– РИСУНКИ НА СЛОВЕСНИ мРЕЖИ ОТ АСОцИАцИИ, СВЪРзАНИ С НАСИЛИЕТО;
– РИСУНКИ НА «пРЕДпАзЕН щИТ», ЧРЕз КОйТО ДЕцАТА ДА пОКАЖАТ КАКВИ

СА ТЕхНИТЕ ЛИЧНИ зАщИТНИ СРЕДСТВА;
– ДОВЪРШВАНЕ НА ИзРЕЧЕНИЯ;
– КОмИКСИ НА ТЕмА НАСИЛИЕ.

в интеРактивните заниМания с Децата от тРите ДЪРЖави бяХа използвани

еДнакви теХники, чРез които Да изРазят какво означава за тяХ насилието,

от какво се нУЖДаят, за Да се чУвстват заЩитени и какво очакват от

вЪзРастните. наРеД с ДРУгите бяХа използвани слеДните УпРаЖнения: 

ОТ КАКВО СЕ НУЖДАЯТ ДЕцАТА?всички Деца иМат нУЖДа вЪзРастните Да се гРиЖат за тяХ и Да ги закРилят.



пРЕДИ ВСИЧКО ИмАмЕ НУЖДА ОТ НЯКОй, НА
КОГОТО ДА СЕ ДОВЕРИм И ДА РАзЧИТАмЕ. това
може да са мама и татко. този някой може да бъде
брат, сестра или приятел. Може да бъде и учител.
този човек трябва да бъде някой, който ни слуша.
някой, с когото можем да споделим.

чувстваме се в безопасност, когато имаме
семейство или приятели. нуждаем се от място,
където да сме в безопасност. понякога трябва сами
да намерим такова място – стаята ни, компютъра или
някое дърво, където никой не може да ни намери.

В ДЕТСКИ ДУмИ И РИСУНКИ

НИЕ зНАЕм КАКВО Е НАСИЛИЕ. ТО Е ЧАСТ ОТ ЖИВОТА НИ.

ние знаем и разбираме какво е насилие. в живота ние познаваме насилието, точно както и вие. ние знаем какво е

физическо насилие и изнасилване, но разбираме, че заплахата, обидата и интернет злоупотребата също са насилие.

ние знаем тези неща, защото те присъстват в живота ни. гледаме телевизия и четем. знаем и за тероризма, и за

расизма. виждаме същите образи на войната в медиите както и вие. както и вас, насилието ни кара да се чувстваме

изплашени, гневни, разстроени и безпомощни.

Какво е според нас насилие?

Какво ни трябва, за да несе страхуваме и да сме вбезопасност?



ако ни оставите сами да се справяме, нещата се объркват.
опитваме се да бъдем силни като тези, от които ни е страх. тогава
ставаме агресивни. когато нямате време да говорите с нас,
се затваряме в себе си или ставаме подтиснати. излизаме на
улицата и се надяваме някой да забележи, че се нуждаем от
помощ. Можем да загубим доверие и надежда. 

Тогава
се чувстваме
самотни...



КЪм ВЪзРАСТНИТЕ, РОДИТЕЛИТЕ,
СпЕцИАЛИСТИТЕ И пОЛИТИцИТЕ

не МоЖеМ Да загЪРбиМ истината, че сРеДата и ЖивотЪт сблЪскват Много Деца с
насилието по еДин или ДРУг начин. ние тРябва Да иМ поМогнеМ Да се наУчат Да се
спРавят с него. ако не го напРавиМ, те Ще наМеРят свои начини, които често са
непоДХоДяЩи и ДоРи Рисковани. Могат Да РеагиРат с агРесия или Да се затвоРят в
себе си и Да се изолиРат от света. всичко това Ще ДовеДе в бЪДеЩе До еМоционални
пРоблеМи и псиХични РазстРоЙства. 

ЗА РОДИТЕЛИТЕ

Децата твЪРДят, че когато иМа пРоблеМ вкЪЩи,
РоДителите не ги питат какво искат или как
се чУвстват. те Мислят, че РоДителите не са
готови Да ги чУят и Да поеМат отговоРност:
пРосто казват «всичко Ще е ок» или ги отпРаЩат
кЪМ някоЙ ДРУг вЪзРастен.

Децата твЪРДят, че РазбиРат, че РоДителите
иМ се РазстРоЙват, когато иМат пРоблеМи,
но очакват Да Могат саМи Да се спРавят с
чУвствата си, а не Да Разчитат Децата Да иМ
поМогнат и Да са отговоРни за тяХ. 

Какво очакваме
от възрастните?

когато вие възрастните имате големи проблеми, забравяте за нас. забравяте, че ние сме тук и виждаме

и чуваме всичко. не ни питате какво искаме и как се чувстваме. когато се опитаме да ви кажем нещо,

ни отговаряте «не е твоя работа» или «всичко ще се оправи». но не винаги става така.

фиг.1 – Тати                        фиг.2 – Maмa

когато ни е трудно и ни е страх заради насилието, имаме нужда да знаем,

че правите всичко, за да ни защитите, а не ни замесвате в конфликтите

си. не искаме да се чувстваме виновни, че вие имате проблеми. имаме

нужда да усещаме, че сме важни за вас, дори когато сте отчаяни.

фиг.3 – Детето

И АКО ОТ ВРЕмЕ НА ВРЕмЕ мОЖЕм
ДА СЕ пОСмЕЕм зАЕДНО, ТОВА щЕ
Е ЯКО…

ЕТО КАКВО ОщЕ СпОДЕЛИхА ДЕцАТА В РАзГОВОРИТЕ С НАС:

ИмАмЕ НУЖДА ДА пОГОВОРИм С ВАС! мОЛЯ, ЧУВАйТЕ ТОВА, КОЕТО

КАзВАмЕ! пРИЕмАйТЕ НИ НАСЕРИОзНО! НИЕ СЪщО ИмАмЕ мНЕНИЕ.

ИзСЛУШВАйТЕ НИ!

НЕ ОЧАКВАмЕ ДА пРАВИТЕ ВСИЧКО, КОЕТО ИСКАмЕ, НО ОЧАКВАмЕ

ДА ГО ВзЕмЕТЕ пОД ВНИмАНИЕ! ОБЯСНЯВАйТЕ НИ! ВКЛюЧВАйТЕ
И НАС! НЕ НИ СЪДЕТЕ! 



ДЕцАТА СмЯТАТ, ЧЕ Е ВАЖНО ДА УСЕщАТ,
ЧЕ РОДИТЕЛИТЕ мИСЛЯТ зА ТЯх И ТЕхНИТЕ
НУЖДИ. ТЕ ИСКАТ РОДИТЕЛИТЕ Им ДА
пОСТЪпВАТ ОТГОВОРНО, А НЕ ДА ГИ зАмЕСВАТ
В КОНфЛИКТИТЕ пОмЕЖДУ СИ. пОНЯКОГА
РОДИТЕЛИТЕ ИмАТ НУЖДА ОТ пОДКРЕпА, зА
ДА пОмОГНАТ НА ДЕцАТА СИ. ТЕ ТРЯБВА ДА
мОГАТ ДА пРИзНАЯТ ТОВА.



Децата Много ДобРе РазбиРат какви са тези, които им помагат и дали човекът отсреща се интересува от

тях. за тях е важно какво се прави с тях, а не какво се прави за тях. Децата имат нужда да се доверят, преди да

заговорят за лични или болезнени неща. те искат да могат да кажат първо дали се чувстват добре с човека, който

им помага (психолог, социален работник, консултант) или не го харесват.

Децата намират за отегчително «просто да седят и да говорят». те искат да играят, да пишат, да рисуват

и да правят други неща, които ще направят процеса по-интересен.

специалистът трябва да е открит и откровен и да прави това, което е най-доброто за децата. той (или тя) не

трябва да ги осъжда, а да ги слуша и направлява. той трябва да се интересува как напредват децата, да прави

неща заедно с тях. трябва да намира баланса между това да участва наравно с тях и да следва своите цели. 

Децата трябва да могат да решават сами доколко и как да участват. те предпочитат този, който им

помага, да е последователен, защото така могат да му се доверят и да се привържат към него. те искат той да е на

разположение, когато имат нужда от него. Децата искат освен да правят сериозни неща и да могат да се забавляват

заедно с тези, които им помагат. 

ДЕцАТА СА пО-СпОКОйНИ, КОГАТО ВИЖДАТ, ЧЕ РОДИТЕЛИТЕ мОГАТ

ДА ТЪРСЯТ И НАмИРАТ пОмОщ зА СЕБЕ СИ И зА ДЕцАТА СИ. 

ДЕцАТА пРИзНАВАТ, ЧЕ ЧЕСТО Им СЕ НАЛАГА ДА НОСЯТ

«мАСКА», ТАКА ЧЕ ВСИЧКИ – И РОДИТЕЛИТЕ Им, И ОСТАНАЛИТЕ

ДА СИ мИСЛЯТ, ЧЕ ВСИЧКО Е НАРЕД И СА щАСТЛИВИ.

зА ТЕзИ, ЧИЯТО пРОфЕСИЯ Е ДА пОмАГАТ НА ДЕцАТА



когато децата участват, те могат да възвърнат усещането
си за контрол върху случващото се. това им помага да
започнат да изграждат доверие и увереност в себе си и
другите.

ако децата не са «чути» и ако мнението им не е взето
под внимание, те могат да възприемат мерките за
закрила като контролиращи и травмиращи.

политиците трябва да разберат, че участието на
децата подпомага закрилата, а закрилата на децата
е в основата на участието. 

Мнението на децата трябва да се подкрепя и да
се взема предвид като важен елемент на всички
мерки за закрила. 

ЗА ПОЛИТИЦИТЕ,
АНГАЖИРАНИ С ПРОБЛЕМИТЕ НА ДЕЦАТА

те имат нужда от оценката на възрастните, за да се ориентират и в ситуацията на насилие. те искат

да разберат от къде идват затрудненията им и каква отговорност носят.

Децата имат нужда да знаят какво се случва с тях във всеки един момент.

възрастните трябва да могат да чуват това, което споделят децата, и да им съдействат да разберат

каква помощ могат да получат. 

Децата имат нужда от уважение, време и търпение от страна на възрастните, за да им се доверят.

политиците трябва да направят така, че тези, чиято професия е да помагат на децата, да имат до-

статъчно умения, време и пространство да ги изслушват на спокойствие. 

Децата искат да бъдат информирани и, когато е възможно, включвани в това, което се случва, и това,

което възрастните планират да направят за тях. 

ДЕцАТА ВЪзпРИЕмАТ СВЕТА пРЕз ОЧИТЕ НА ВЪзРАСТНИТЕ.



вклЮчването и Участието на Децата
не изисква особени пРоФесионални
УМения. то не е слоЖна ДеЙност
или специална МяРка за закРила.
то е отноШение кЪМ Децата. то е и
тяХно пРаво. то е Шанс за Децата Да
бЪДат чУти и РазбРани. то сЪзДава
УсеЩане У тяХ, че са значиМи, че
вЪзРастните Мислят за тяХ, че
освен за зДРавето и пРеХРаната иМ,
се интеРесУват и от чУвствата иМ.
че вЪзРастните са толеРантни кЪМ
Различността иМ, но ги РазбиРат,
заЩото и те са били Деца. толкова
е пРосто – става вЪпРос за някоЙ,
коЙто Да слУШа, Да обяснява и Да
вклЮчва Децата, когато иска Да иМ
пОмОГНЕ.
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