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Насилието над деца е феномен, който 
съществува във всяка държава, общество, 

етническа или религиозна група, 
независимо от социалния статус на 

детето или семейството. 



То се случва навсякъде – в дома, в 
детската градина и училището, на 

улицата, в приятелския кръг, в 
местата за детска грижа, в 

правораздавателните институции и 
др. 

Децата стават жертви на различни 
видове насилие – физическо, 

психическо, сексуално, онлайн, 
тормоз, пренебрегване, трафик, 

сексуална и трудова  експлоатация, 
детски бракове.



Статистиката сочи, че 95% от децата-насилници
са били обект на насилие преди това, 80% от 

злоупотребяващите деца с психоактивни вещества също 
са малтретирани, 95% от проституиращите в 

детството са били сексуално насилвани, а 78% от 
настанените в затвора са приживявали като малки 

някаква форма на насилие. 



Според анализ на Агенцията за закрила на детето всяко 
трето дете в България е жертва на физическо насилие, 
а всяко осмо – на сексуално…. Основното, което трябва 

да знаем като общество, е, че насилието поражда 
насилие!



Насилието може и трябва да бъде предотвратено. 





Какво е насилие:

Насилие е когато нещо ти се случва без твоето 
съгласие и те обижда или наранява. 

Помни, чe:

Насилието над деца е престъпление.
Виновен за насилието е извършителят, а не пострадалият!
Имаш право да разкажеш за това, което се случва и да ти бъде 
помогнато, за да може насилието да спре.



Насилието може да бъде:

Физическо – когато някой ти причинява болка

Емоционално – когато те обиждат, подиграват, унижават, карат те да се 

страхуваш или да се чувстваш виновен, заплашват те или те изолират. 

Неглижиране – ако твоите родители или хората, които се грижат за теб, те 

оставят да гладуваш, да излизаш с мръсни дрехи или да не се къпеш, не ти обръщат 
внимание, не се грижат за теб и те принуждават да не ходиш на училище. 



Сексуално – всяко докосване, целуване или опипване на тялото ти, които 

те засрамват или те карат да се чувстваш неудобно. 

Насилие е и кибертормозът – това е съзнателно, многократно 

повтарящо се агресивно поведение, което цели да те унижи, да те накара 
да изпитваш болка и страдание. Извършва се чрез средствата на 
технологиите за електронна комуникация – интернет и мобилни 
телефони. 



Ти имаш правото да кажеш НЕ 
на хората, които те удрят, 
нараняват, карат те да се 
страхуваш, заплашват те или 
те докосват по начин, който 
те засрамва. 



Сподели притесненията си с възрастен, на когото вярваш - родител, 
учител, лекар, полицай, социален работник, съсед, роднина;

Да се обадиш на Националната телефонна линия за деца
Това е денонощен безплатен телефон; 116 111

Да се обадиш в отдел “Закрила на детето“ или в полицията



БЛАГОДАРЯ!


