


ПРОЯВИТЕ НА ТОРМОЗ МОГАТ ДА 
БЪДАТ: ФИЗИЧЕСКИ:

•ритане, удряне или 
блъскане на някого;
•кражба, криене или 
разрушаване на чужди вещи;
•унижение, принуждаване на
някого да извършва действия
против волята си.



Вербални:
•заплаха за физически 
тормоз (ритане, удряне или 
блъскане);
•подигравки, употреба на 
подигравателни прякори и 
обръщения;
• всякакви форми на
вербална обида.



Социално-психологически:
•нарочно и целенасочено 
изолиране на някого от определени 
групи и дейности;
•разпространяване на слухове и
лъжи по нечий адрес.



Ако станете свидетел на проява на 
тормоз, я прекратете незабавно!

НЕ БЪДИ 
БЕЗУЧАСТЕН!



Ако станеш свидетел на насилие:

1. Запази самообладание!

2. Ако все още не се е стигнало до 
физическа саморазправа- опитай се 
да им попречиш като им говориш 
спокойно и се опиташ да отклониш
вниманието им!



3. АКО СЕ СТАНЕШ СВИДЕТЕЛ НА ФИЗИЧЕСКО НАСИЛИЕ 
/ПОБОЙ, ЗАПЛАХА/ МЕЖДУ ТВОИ СЪУЧЕНИЦИ В 

УЧИЛИЩЕ, НА ДВОРА ИЛИ ПО ВРЕМЕ НА МЕЖДУЧАСИЕ
ВЕДНАГА УВЕДОМИ ДЕЖУРНИЯ УЧИТЕЛ ИЛИ НАЙ-

БЛИЗКО НАМИРАЩИЯ СЕ ДО ТЕБ.



4. АКО СТАНЕШ СВИДЕТЕЛ НА НАСИЛИЕ В УЧИЛИЩЕ 
И ЗА ПОСТРАДАЛИЯ ИМА РЕАЛНА ОПАСНОСТ ЗА

ЗДРАВЕТО И ЖИВОТА ВЕДНАГА ПОЗВЪНИ НА 112
ИЛИ ПОМОЛИ ДРУГ СЪУЧЕНИК ДА ГО НАПРАВИ!

5. Незабавно уведоми учител или  
медицинското лице в училище!



6. След като си станал свидетел на
насилие и чувстваш, че трябва да
говориш с някого за това се обади
на телефон
116 111.

7. Задължително сподели
с педагогическият съветник или
учител на когото имаш доверие!



8. СПОДЕЛИ С РОДИТЕЛИТЕ!
ТЕ ЩЕ ТИ ПОМОГНАТ И ПОСЪВЕТВАТ!



В повечето случаи, когато станат свидетели 

на насилие, учениците наблюдават 

безучастно и, въпреки че гледката ги 

разстройва или възмущава, мнозина 

чувстват безсилие да предприемат нещо в 

такива случаи.

НЕ БЪДИ БЕЗУЧАСТЕН!



Ако ти самият станеш жертва на насилие:

1.Опитай се да останеш спокоен 
и да запазиш самообладание!



2. ГЛЕДАЙ НАСИЛНИКА В ОЧИТЕ И СЕ ОПИТАЙ 
ДА МУ ГОВОРИШ ТИХО И СПОКОЙНО!НЕ МУ 

КРЕЩИ И НЕ ГО ПРЕДИЗВИКВАЙ, ЗА ДА СЕ 
ИЗБЕГНЕ ПО-ГОЛЯМ КОНФЛИКТ!



3. ПОМОЛИ СЪУЧЕНИК ИЛИ ДРУГ ПРИСЪСТВАЩ НА 
ИНЦИДЕНТА ДА ИЗВИКАТ УЧИТЕЛ ИЛИ ДРУГ СЛУЖИТЕЛ!



4. Ако си претърпял насилие НЕЗАБАВНО  
след това потърси помощ от учител, 
родител, медицинското лице в училище или 
личния лекар и педагогическия съветник!

5. Задължително сподели с някой за инцидента!



5.ОБАДИ СИ НА ТЕЛЕФОН 112, В СЛУЧАЙ 
ЧЕ СИ НА УЛИЦАТА И НЯМА НИКОЙ ПРИ 
ТЕБ И СЪОБЩИ КАКВО СЕ Е СЛУЧИЛО И 

КЪДЕ СЕ НАМИРАШ В МОМЕНТА!



6. Ако си в училище потърси НЕЗАБАВНО 
помощ от медицинското лице в училище!

7. Обади се на родител или личен лекар!

8. Разкажи на учител на когото имаш доверие!



9. ПОТЪРСИ ПОМОЩ НА ТЕЛЕФОН 116 111!

10. Потърси помощ от социален работник 
към отдела за закрила на детето!
/За да го откриеш помоли учител, на когото 
имаш доверие да те придружи до отдела в 
твоето населено място/



11. АКО СТАНЕШ ЖЕРТВА НА НАСИЛИЕ В ИНТЕРНЕТ ПРОСТРАНСТВОТО-
НЯКОЙ ТЕ ОБИДИ, ЗАПЛАШВА, УНИЖАВА ИЛИ ТЕ КАРА ДА ПРАВИШ
НЕЩА, КОИТО НЕ ЖЕЛАЕШ ВЕДНАГА СЪОБЩИ НА РОДИТЕЛИТЕ СИ

ИЛИ НА УЧИТЕЛ, НА КОГОТО ИМАШ ДОВЕРИЕ!
СПОДЕЛИ! НЕ СЕ СРАМУВАЙ!



11.Сподели със свой съученик!

Можи би и той е преживял същото! 

Така може да откриеш нови приятели!



АКО СЪУЧЕНИК ТИ СПОДЕЛИ, ЧЕ Е СТАНАЛ ЖЕРТВА НА 
НАСИЛИЕ-НЕЗАБАВНО УВЕДОМИ КЛАСНИЯ РЪКОВОДИТЕЛ, 

МЕДИЦИНСКОТО ЛИЦЕ В УЧИЛИЩЕ, ПЕДАГОГИЧЕСКИЯ 
СЪВЕТНИК, УЧИТЕЛ НА КОГОТО ИМАШ ДОВЕРИЕ

ИЛИ ДИРЕКТОРА НА УЧИЛИЩЕТО, ЗА ДА МУ
ОКАЖАТ НЕОБХОДИМАТА ПОМОЩ!



СПОДЕЛИ!

НЕ ПРИКРИВАЙ 
НАСИЛИЕ!
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