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Приложение № 1  

ИНДИКАТОРИ ЗА РАЗПОЗНАВАНЕ НА ВИДОВЕТЕ НАСИЛИЕ   

Приложението е част от „МОЕТО ЛИЧНО ТЯЛО - УВАЖЕНИЕ И СЕБЕУВАЖЕНИЕ“, 
Практически наръчник за обучители, автор: Екатерина Велева и екип на фондация 
П.У.Л.С., 2018 

 

Първата крачка, за да помогнем на малтретираните деца, е да се научим да 
разпознаваме белезите и признаците на насилието над деца. Всяко дете, на 
всякаква възраст може да стане обект на телесно наказание/насилие. 

 

ИНДИКАТОРИ ЗА ФИЗИЧЕСКО НАСИЛИЕ 

 

 Физически Индикатор: 
1. Необясними счупвания, ожулвания, разкъсни рани; 
2. Затруднено ходене, държане на крайниците и/или тялото в необичайна поза; 
3. Необясними изгаряния (особено от цигара, изгаряния с формата на ръкавица, на 

чорап); 
4. Необясними хематоми (кръвоизливи и кръвонасядания), отоци и подутини; 
5. Следи от хапане. 
6. Има контузии, или други характерни белези след отсъствие от училището. 
 Поведенчески Индикатор: 
1. Говори за себе си, че е лошо и заслужава наказание; 
2. Самонараняване; 
3. Детето играе агресивно и често наранява връстниците си; 
4. Лежи или седи притихнало, изучавайки обкръжението; 
5. Празно или студено вторачване; 
6. Отговаря едносрично на задаваните въпроси, Винаги е резервирано, като ,че ли се 

готви да се случи нещо лошо;  
7. Прекалена отстъпчивост и оставяне без протест да се прави каквото и да било 

с него; 
8. Страх да се прибере в къщи, Пристига в училището или при други мероприятия 

рано,като остава до късно и не иска да се върне в къщи; 
9. При контакт с възрастен детето става неспокойно, «Свива се»; 
10. Носи покриващи цялото тяло дрехи, независимо от сезона и температурата; 
11. Разстройва се, когато плаче друго дете. 
12. Показва внезапни промени в поведението или в успеха в училището.  
13. Не е получило помощ за физически и медицински проблеми, за които са били 

уведомени родителите 
14. Проявява трудности с усвояването на учебния материал ( или трудности при 
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съсредоточаването му), които не се дължат на конкретни органически или 
психологични причини. 

15. Лишено е от родителски контрол или свръх контролирано 
16. Прекалено много отстъпва или проявява пасивност 

 

 

ИНДИКАТОРИ ЗА ЕМОЦИОНАЛНО НАСИЛИЕ 

 

 Физически Индикатор: 
1. Влошаване на здравословното състояние; 
2. Изоставане във физическото развитие и емоционално (психическо) развитие; 
3. Разстройства на речта; 
4. Значителна промяна на апетита; 
5. Значителна промяна в теглото. 
 Поведенчески Индикатор: 
1. Смучене на пръсти, поклащане; 
2. Детето може да стане затворено и изолирано, да отказва контакти с други деца 

и да отбягва възрастните; 
3. Агресивно поведение или поведение, насочено към привличане на внимание напр. 

упорито непослушание, умишлено цапане, подмокряне, агресивност към други 
деца; 

4. Нарушения на съня; 
5. Бягане или криене; 
6. Неучастие в заниманията - намален интерес към игрите и занятията; 
7. Самонараняване; 
8. Правило е опити за самоубийство; 
9. Проявява поведение на «голям» (прави се на «родител» на други деца) или 

«детински» (ритмични движения или удряне на главата). 
10. Злоупотреба с алкохол или наркотици; 
11. Прояви на отклоняващо се поведение, като прекалена отстъпчивост или 

претенциозност, прекалена пасивност или агресивност.; 
12. Детето настоява да носи постоянно костюм на герой – Батман, Супермен и др. 
13. Споменава липсата на връзка с родителите /родителя. 
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ИНДИКАТОРИ ЗА ПРЕНЕБРЕГВАНЕ (НЕГЛИЖИРАНЕ) 

 

 Физически Индикатор: 
1. Детето живее само или без възрастен; 
2. Липса на контрол от страна на възрастен; 
3. Неподходящо за сезона облекло; 
4. Облекло, което е мръсно или не добре изпрано (почистено); 
5. Занижена хигиена – мръсни нокти, сплъстена коса; 
6. Уморен, отпаднал външен вид; 
7. Измършавял, изпит вид; 
8. Липса на адекватни медицински грижи. 

 Поведенчески Индикатор: 
1. Постоянно непослушно, неподчиняемо дете; 
2. Заспиване по време на занятие; 
3. Няма необходимите медицински или зъболекарски грижи, имунизации или очила за 

гледане; 
4. Постоянно е мръсно и мирише лошо; 
5. Няма достатъчно дрехи за съответните сезони. 
6. Краде храна и/или проси храна от непознати; 
7. Често е  „отнесено” в мислите си; 
8. Отсъства често от училището; 
9. Разрушително поведение, използва спиртни напитки и други вещества 

(наркотици).; 
10 Декларира, че няма никого в къщи, за да се грижи за него; 
11. Отпадане от детската градина/училище (без обективни причини). 
 

 
ИНДИКАТОРИ ЗА СЕКСУАЛНО НАСИЛИЕ 

 

 Физически Индикатор: 
1. Скъсано или изцапано с кръв бельо; 
2. Болка или сърбеж в гениталната област; 
3. Затруднено ходене или седене; 
4. Хематоми или кървене от външните гениталии; 
5. Полово предавани болести; 
6. Психосоматични симптоми – болки в стомаха, главоболие, разстройства на съня 

и апетита; 
7. Чести уринарни инфекции; 
8. Енкопреза (изпускане по голяма нужда) или енуреза (изпускане по малка нужда); 
9. Затруднено ходене по малка или голяма нужда; 
10. Бременност 
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 Поведенчески Индикатор: 
1. Затвореност или постоянна депресия; 
2. Съблазняващо поведение (по отношение на възрастни), парадира странно, 

необяснимо поведение или сексуализирано съзнание; 
3. Внезапно отказва да се облече за предмета по физкултура или да участва във 

физически упражнения. 
4. Ниско самочувствие, липса на увереност; 
5. Лоши взаимоотношения с връстниците; 
6. Разстройства на хранителното поведение, внезапна промяна на апетита; 
7. Рязка промяна в телесното тегло; 
8. Самонараняване и опити за самоубийство; 
9. Отбягване на физически контакт; 
10. Хистерично поведение – висока раздразнителност, неадекватни емоции, силни 

емоционални реакции до хистерични припадъци; 
11. Сексуални теми в детското творчество – рисунки, текстове и др.; 
12. Опити за допир до гениталиите на възрастни, деца или животни; 
13. Натрапливости за замърсеност – често и безпричинно миене и къпани или пък 

обратно – отбягване на банята; 
14. Повишена тревожност, проявяваща се от определени хора, места или събития; 
15. Злоупотреба с други деца като се използва принуда, заплахи, подкуп или 

манипулации; 
16. Нарушения на съня, споменава, за кошмари; 
17. Внезапно настъпили затруднения в училище; 
18. Внезапна поява на поведенчески проблеми; 
19. Фокусиране върху сексуални теми, при ограничаване на други интереси и 

дейности; 
20. Злоупотреба с алкохол и/или наркотици; 
21. Сексуално предизвикателно облекло; 
22. Необичайна липса на проява на емоции; 
23. « Избяга » от къщи 
24. Спомене сексуално малтретиране от някой родител или възрастен, който се 

грижи за него 
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