


КАКВО Е НАСИЛИЕ? 

     Насилието е вид лошо  

поведение ИЛИ действие,  

което цели да нарани  

   или засегне 

      друг човек. 

Били ли сте свидетел 

на насилие? 



Когато някой е бил насилен, той често 

се превръща в насилник. 

Никой не се ражда  

   лош  

    или  

     побойник! 

       

 

 

 

Детето което е било бито, бие 

за да се защитава, а скоро след 

това  самото то се превръща в 

насилник?  

Защо според вас детето жертва 

се превръща в дете насилник? 



Често гневът идва, когато ти си 

обиден, уплашен, унижен! 

Когато изпитваш гняв е важно: 

 Да споделиш чувствата 

си с близък човек. 

Да разбереш,  

какво е предизвикало твоя          

     гняв. 

 Да поемеш отговорност  

за поведението си.  

 Ако си засегнал някого, ИЗВИНИ МУ СЕ! 





ФИЗИЧЕСКО НАСИЛИЕ
 са действия като: 

 удряне,  

 ритане,  

щипане,  

 блъскане,  

 изгаряне, хапане, душене и др. 

 Никой няма право да причинява  

болка на друг човек, независимо от причините,  

които са го подтикнали! 

 Злонамереното причиняване на болка, 

винаги е НАСИЛИЕ! 

 



ЕМОЦИОНАЛНО НАСИЛИЕ 

 е всяко действие или поведение, от което 

може да се почувствате: 

унижени, засрамени, отхвърлени, заплашени 

или обидени. 

 

Кой е 

насилникът и 

кой е 

жертвата  на 

тези снимки? 



     Кибер насилието е злонамерено 
действие, което достига до теб чрез 
интернет, по телефона, чрез скайп, 
фейсбук и др. технологии…. Нарича се и 
виртуално насилие… 

Може да е отправена  

заплаха, подлъгване                       

или тормоз. 

Когато си пишем 

с непознат по интернет ние не  

знаем, кой наистина стои отсреща!!!! 



СЕКСУАЛНО НАСИЛИЕ   
 

 е всяко действие което цели 

разголване, опипване, целуване, 

свързано е с твоя пол и се извършва 

против твоето желание. 

Децата, жертви  

на сексуално насилие, 

може да бъдат  

момичета или момчета 

от различна възраст. 

 

 



 ТОРМОЗ е честото упражняване на 
насилие върху едно и също дете. 

  

 Когато сме      

жертва на тормоз  

обикновено се чувстваме обидени, 
уплашени, наранени и тъжни. 

       Често детето жертва  

на тормоз се притеснява 

да сподели и  

потърси помощ.  

 
ЗАЩО СПОРЕД ВАС 

СЕ ПРИТЕСНЯВА? 



ВСИЧКИ СИ ЗАДАВАМЕ ? КАК ДА СЕ 

ПРЕБОРИМ С НАСИЛИЕТО? 

 Има много институции, 
които се опитват да се 
преборят с насилието 

между деца. Истината е, 
че ти ДЕТЕ можеш да 

промениш своя свят, като 
отвориш вратата на 

няколко думи, които са 
враг на насилието:  

 

   ДОБРОТА, 
 ПРИЯТЕЛСТВО, 

 ПРОШКА И 

 ПОДКРЕПА. 

КОЙ ЗНАЕ 

ВЪЛШЕБНИТЕ  

ДУМИ  НА 

ПРИЯТЕЛСТВОТО? 



     Ето какво са направили две канадски момчета през 2007г., които станали 

свидетели как подиграват техен съученик, затова че дошъл на училище с розова 

фланелка. Решили да го подкрепят, като на следващия ден момчетата раздали  

50 розови тениски на свои приятели и съученици, за да заявят своя протест 

срещу тормоза и насилието. От тогава насам Деня за борба с тормоза в училище, 

наречен още Ден на розовата фланелка става популярна по целия свят. 



КЪДЕ И ОТ КОГО МОЖЕМ ДА 

ПОТЪРСИМ ПОМОЩ? 

 От учителя 

 От педагогическия съветник 

 От нашите родители 

 От нашите приятели 

 На национален телефон за детето  

116 111 
Държавна агенция за закрила на детето 



  

Аз съм ЧОВЕКЪТ, 

който тормозеше  

като малък.  

Аз съм ЧОВЕКЪТ, който ти изглеждаше 

жалък. 

Аз съм ЧОВЕКЪТ, който те отвращаваше.  

Аз съм ЧОВЕКЪТ, на когото се подиграваше.  

Аз съм ЧОВЕКЪТ,  

който плашеше до смърт всеки ден.  

Аз съм ЧОВЕКЪТ,  

който стоеше безмълвен, смутен.  



   

Аз съм ЧОВЕКЪТ, който носи болка в 

очите си.  

Аз съм ЧОВЕКЪТ, който винаги крие 

сълзите си.  

Аз съм ЧОВЕКЪТ, живял в страх и 

насилие толкова време.  

Аз съм ЧОВЕКЪТ, разрушен от това 

бреме. Аз съм ЧОВЕКЪТ, който се 

давеше в презрение. 

    Аз съм ЧОВЕКЪТ,  

    който проклинаше  

    своето рождение.  



Аз съм ЧОВЕКЪТ, който мачкаше за 

забавление.  

Аз съм ЧОВЕКЪТ, от твоето поколение. 

Аз съм ЧОВЕКЪТ, чието име не знаеш. 

 Аз съм ЧОВЕКЪТ, за когото нехаеш.  

Ти мислиш, че е  

готино да си  

свиреп?  

НО И АЗ СЪМ 

ЧОВЕК КАТО ТЕБ! 



КРАЙ! 
 

БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО! 

ЦЕНТЪР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОДРЕПА- 

ГР. ЛОВЕЧ 
 

Адрес: гр. Ловеч, ул.Кирил и Методий №28, 

тел: 068/ 60 29 28 


