НАСИЛИЕ. РАЗЛИЧНИ ФОРМИ НА
НАСИЛИЕ СРЕД МЛАДИТЕ ХОРА И
АГРЕСИВНО ПОВЕДЕНИЕ.

НАСИЛИЕ И АГРЕСИВНО ПОВЕДЕНИЕ СРЕД
МЛАДИТЕ ХОРА - данни
Всяко второ дете в България е преживяло някаква форма на
насилие до 18-годишна възраст
Това показват данните от проведеното по поръчка на УНИЦЕФ национално
представително проучване от международната изследователска компания
„Coram International“, с подкрепата на ЕСТАТ в периода 2019–2020 година и
включва национално представително проучване сред домакинства,
обхващащи 1174 деца на възраст 13-17 години, 837 млади хора на възраст 1825 години и 1411 възрастни, както и проучване сред 887 специалисти –
учители, социални работници, прокурори и магистрати, здравни специалисти
и полицейски служители.

Всяко второ дете (47%) е преживяло някаква форма на насилие до 18-годишна възраст,
като емоционалното насилие е най-често срещаният вид насилие (45,9%), последвано
от физическото насилие (31,2%), сексуалното насилие (15,6%) и пренебрегването
(10,5%).
 Насилието най-често се наблюдава сред децата в училище (38,3%), следвано от това
в общността (37,6%) и у дома (30,9%).
 Всяко трето дете (34,8%) посочва, че се чувства в опасност у дома, в училище или в
общността.
 Децата и младите хора, преживели насилие или пренебрегване, и тези от тях, които се
чувстват в опасност, имат много по-ниско ниво на благосъстояние в сравнение с
останалите деца.

НАСИЛИЕ И АГРЕСИВНО ПОВЕДЕНИЕ СРЕД
МЛАДИТЕ ХОРА
 Почти едно от всеки три деца и млади хора е било подложено на физическо
насилие до 18-годишна възраст, като момчетата (37,2%) по-често от момичетата
(25,6%) са били жертви на физическо насилие.
 Емоционалното насилие е най-разпространената форма на насилие над деца
(45,9%), като момчетата и момичетата съобщават еднакво често, че са били негови
жертви. За разлика от физическото насилие, децата се сблъскват най-често с
емоционално насилие в училище и в общността, а не у дома.
 Едно от всеки 7 деца съобщава, че е било жертва на онлайн тормоз, особено
чрез социални мрежи.
 Около 16%, или почти 1 от всеки 6 деца и млади хора, съобщават, че са били
подложени на сексуално насилие в детството си. Момичетата (1 от всеки 5)
значително по-често от момчетата (1 от всеки 10) са ставали негови жертви.
 Едно от всеки 10 деца и млади хора съобщава, че е преживяло пренебрегване в
детството си: 3,5% посочват, че лицата, полагащи грижа за тях, понякога са
забравяли да ги нахранят, 6,8% посочват, че в някои случаи тези лица са
забравяли да ги заведат на училище или да им кажат да отидат на училище, а
5,9% посочват, че лицата, грижещи се за тях, понякога са забравяли да ги заведат
на лекар, когато са били болни.
 При децата, преживели една форма на насилие, е установена силно изразена
взаимна зависимост с преживяването на други видове насилие. 13%
съобщават, че са били жертви на емоционално, физическо и сексуално насилие.

НАСИЛИЕ И АГРЕСИВНО ПОВЕДЕНИЕ СРЕД
МЛАДИТЕ ХОРА
 Сравнително висок процент професионалисти смятат за приемливо удрянето на
шамар на дете (6% - 16%).
 Около ¼ от професионалистите приемат учител или родител да крещи на дете,
когато то не се държи добре.
 Обучение, свързано с темата насилие над деца, заявяват, че са преминали между
50% и 85% от специалистите, като остават неуверени в познанията си за
идентифициране на случаи на насилие.
Като цяло има добро познаване на задължението за подаване на сигнал при случаи
на насилие при 90-97% от професионалистите, а между 70 и 93% съобщават, че имат
механизъм за подаване на сигнал в институциите, в които работят.
 Сред основните пречки пред специалистите се посочват липса на ресурси и
сериозно работно натоварване, водещи до високи нива на стрес и текучество на
персонала; липса на обучения, супервизия и конкретни насоки за реакция, както и
неосведоменост за съществуващото законодателство, координационни механизми и
протоколи.

НАСИЛИЕ И АГРЕСИВНО ПОВЕДЕНИЕ СРЕД
МЛАДИТЕ ХОРА
 Децата, преживели която и да е форма на насилие, посочват по-често, че пушат,
употребяват алкохол и наркотици, а също така по-често упражняват насилие над
други деца. Чувството за опасност у дома оказва най-сериозно въздействие
върху благосъстоянието им: 64% от децата, които посочват, че се чувстват в
опасност у дома, имат ниско ниво на благосъстояние.
 По-уязвимите деца, както и тези от семейства в неравностойно положение, като
например децата с увреждания и децата от по-бедни семейства, децата от
ромски или турски произход, са относително по-малко запознати с
възможностите за търсене на помощ в случаи на насилие в сравнение с другите
деца.
 Възрастните, които са били подлагани на физически наказания в детството си,
заявяват значително по-често, че физическото и емоционалното насилие над деца
е приемливо и по-рядко осъзнават вредите, които нанася то, в сравнение с тези,
които не са били подлагани на такива наказания. Мъжете и момчетата считат почесто от жените и момичетата, че физическото и емоционалното насилие над деца
е приемливо.
 Изследването прави и обстойна оценка на капацитета на специалистите,
работещи с деца, и установява, че имат различно разбиране за това доколко
насилието над деца е сериозен проблем в България, както и различно
разпознаване на признаците за насилие или злоупотреба.

СЪЩНОСТ НА НАСИЛИЕТО, АГРЕСИВНОТО ПОВЕДЕНИЕ И ТОРМОЗА
•

•

•
•

Агресията е понятие в психологията и психопатологията, с което се означава
регистър от поведения, насочен към нанасяне на вреда на другия или на себе
си. Преднамерено действие, насочено към увреждане на друго лице
Специфична форма на поведение, която се изразява в демонстрация на
неприязън, а често и на груба сила спрямо другите с намерение да им се
причини вреда, болка или и двете едновременно. Агресията се разглежда като
деструктивнo поведение. То може да бъде обида, присмех, ирония....дори
убийство.
Агресията е поведение, което води до посегателство върху личността.
Съгласно общоприетото определение за агресивно поведение: "агресия е всяко
поведение, което се извършва с намерение да навреди на друго лице, което
от своя страна иска да избегне тази вреда".

СЪЩНОСТ НА НАСИЛИЕТО, АГРЕСИВНОТО ПОВЕДЕНИЕ И ТОРМОЗА
Според "Световния доклад за влиянието на насилието върху здравето", публикуван
през 2002 г. от Световната здравна организация, насилието се определя като
"умишлено използване на физическа сила, принуда или заплахи срещу себе си,
срещу друго лице, група или общност от хора, при което съществува голяма
вероятност актът да доведе до нараняване, смърт, психологическа вреда,
разстройство в развитието или потискане".
Насилствено поведение - умишлено използване на принуда или сила срещу някого
с цел да бъде наранен физически или психически.
Тормоз
Негативни действия, извършени срещу един или повече ученици/младежи, които,
като жертви, са изложени на тормоз многократно и в продължение на определен
период от време; има неравновесие на силите между страните, участващите в
инцидента.
Негативните действия, като например, умишленото причиняване или опит за
причиняване на нараняване или дискомфорт на друг човек, попадат в
определението за агресивно поведение. По този начин тормозът може да се
разглежда като агресивно поведение, но за разлика от него, при тормоза има
повторяемост на поведението в течение на времето, както и задължително наличие
на неравновесие на силите между участващите страни.

ВИДОВЕ ТОРМОЗ
1. Пряк тормоз - поведение на тормоз, което включва взаимодействие лице в лице с
потърпевшия.
2. Непряк тормоз - често е под формата на социален тормоз, тъй като включва
манипулиране на социалните взаимоотношения с намерението да се навреди
(клюкарстване, разпространяване на слухове) на човека и той да бъде виктимизиран
чрез социално изключване от общността.
3. Физически тормоз - физическият тормоз включва действия, които водят до
физическо нараняване на другия или до разрушаване на неговите вещи и притежания.
4. Вербален тормоз – вербалният тормоз е свързан с разпространение на слухове,
даване на обидни прякори, обиди, дразнене, сплашване и расистки забележки.
5. Кибертормоз - всички действия, които се извършват чрез използването на модерните
технологии или в социалните медии, като: разпространение на невярна информация,
предизвикване, дразнене, оклеветяване, представяне с чужда самоличност, измама
или киберпреследване.
6. Тормоз, целящ дискриминация по повод раса или религия и сексуален тормоз – са
форми на злоупотреба и виктимизация, по повод увреждане, пол, етнически произход,
религия и сексуална ориентация, които се случват многократно в течение на времето и
се извършват от един или няколко човека. Тази дефиниция обхваща видовете тормоз,
които се отнасят към религиозна или расова дискриминация, или сексуално насилие.
Сексуалното насилие се случва, когато "сексуалността или полът се използват като
оръжие от момчета или момичета за нараняване или дискриминиране на други
момчета или момичета“.

ВИДОВЕ АГРЕСИВНО ПОВЕДЕНИЕ
1. Физическа агресия - удряне, хапане, ритане, пробождане и др.;
2. Вербална агресия - крещене, псуване, използване на обидни думи,
прякори;
3. Агресия, отнасяща се до връзките с други хора - когато поведението е
насочено към репутацията или взаимоотношенията с други значими или
близки хора;
4. Директна агресия - когато потърпевшият човек присъства физически на
акта на агресия;
5. Непряка агресия - когато потърпевшият човек не присъства физически
на акта на агресия;
6. Активна агресия - когато агресорът реагира по начин, който цели
нараняване на другата страна;

ВИДОВЕ АГРЕСИВНО ПОВЕДЕНИЕ

7. Пасивна агресия - когато агресорът
реагира по пасивно-агресивен начин,
например, умишлено не предава важно
послание на човека или не му
предоставя нужната информация.
8.Заменена
агресия
когато
второстепенната цел се превръща в
основна цел за агресивно поведение.
9. Психическа
10. Автоагресия

АГРЕСИЯ НА УЛИЦАТА
• На улицата агресията най-често е предизвикана от липсата на
толерантност към различните, от наличието на дискриминация и
ксенофобия.
• Комбинацията между ниско самочувствие, нестабилна семейна
среда и липса на контрол често е основна причина за агресията
в дискотека или на улицата. Агресорът насочва негативната си
енергия към по-слаб противник или се опитва да привлече
вниманието към себе си чрез действията си.
• Не редки са случаите, в които под действието на алкохол или
наркотични вещества младежите стават участници или жертви
на хулигански прояви, сбивания, дори убийства.
• Понякога агресията е начин за изразяване на протест. Тя е
изход от ситуацията, ако човек няма социални умения или му
липсва умение за контрол над собствените импулси.

АГРЕСИЯ В УЧИЛИЩАТА
Според проучване в България агресията в училищата се дължи на
няколко фактора:
1.
Нестабилна семейна среда
2.
Подражание на поведението на родителите
3.
Липса на дисциплина в училище
4.
Копирането на физическата йерархия, която в годините на
прехода от социализъм към демокрация в България се
превърнала в пример за подражание в социалната йерархия.

НАСИЛИЕ И АГРЕСИВНО ПОВЕДЕНИЕ СРЕД
МЛАДИТЕ ХОРА - СЪЩНОСТ И ПРИЧИНИ
Поведението е резултат от взаимоотношенията между:
СЕМЕЙСТВО

УЧИТЕЛИ

Ученик
(младеж)

СРЕДА/ПРИЯТЕЛИ

КЛАС

ЕМОЦИОНАЛНИ СЪСТОЯНИЯ, ВОДЕЩИ ДО ПРОЯВИ НА
НАСИЛИЕ И АГРЕСИВНО ПОВЕДЕНИЕ
 гняв
 тревожност
 депресивност
 усещане за собствена слабост,
 малоценност, ниско самочувствие
 усещане за собствено превъзходство, високо самочувствие
 липса на ценностна система
 непознаване на собствените емоции
 липса на самоконтрол

ФАКТОРИ ЗА ПРОЯВА НА АГРЕСИВНО ПОВЕДЕНИЕ

 Биологични
 Неспособност за овладяване на агресивни импулси
 Реакция на събития от живота
 Заучен моделна поведение
 Неспособност за справяне с изискванията на другите

СЕМЕЙНА СРЕДА
 Неправилни методи на възпитание - прекалена родителска амбициозност,
свръхизисквания, ограничаване на самостоятелността, незачитане на
детските интереси.
 Жестоки наказания или минимален контрол засилват агресивността
 При несполучливи бракове съществува страх и тревожност у децата и се
подбужда агресия. Децата копират поведението на родителите си.
 Семейството е неспособно да формира качества като толерантност и
съчувствие.
 Родителите трябва да помагат на децата си и да общуват с тях, а не да ги
поучават.

ПРИЯТЕЛИТЕ
- Често агресивните младежи се събират в групи, където насилието и
незачитането на чуждите права се издига на пиедестал.
- Чувствителността се възприема за слабост
- Гневът не се насочва към този, който го предизвиква, а се изразява с
агресия към по-слабите или към близките.

ПРОЯВИ НА АГРЕСИВНО ПОВЕДЕНИЕ

ПРИЧИНИ ЗА НАСИЛИЕ И АГРЕСИВНО
ПОВЕДЕНИЕ СРЕД МЛАДИТЕ ХОРА
• Алкохол
• Наркотици

Влияние върху - мисълта;
чувствата; емоциите;
поведението.

Агресивността е модел на поведение;
Моделите се базират на това какво сме научили;
Ученето е базирано на случило се събитие;
Събитието е свързано със спомен.
Моделите ни карат да правим нещата автоматично!
Три мита за агресията в училище:
 Засяга големите училища и класове;
 Последствие е от конкуренция и
стремеж към успех или провал и
фрустрация в училище;
 Виктимизацията е причинена от
външни белези.

КРЪГЪТ НА АГРЕСИЯТА
Защитник

Потенциален
защитник

Агресор

ЖЕРТВА

Поддръжник

Наблюдател

Пасивен
агресор

Потенциален
агресор

ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ТИПИЧНАТА ЖЕРТВА:

• Тревожност, несигурност,
предпазливост,
чувствителност;
• Самотност и изолираност
в училище;
• Отрицателни нагласи към
насилието;

• Пасивност, физическа
слабост и покорност;
• Провокативно поведение

ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ТИПИЧНИЯ АГРЕСОР:

• Честа проява на агресия
към възрастни;
• Импулсивност и склонност
към доминиране;
• Положителни нагласи към
насилието;

• Агресивност, физическа
сила и демонстративност;
• Членуват в малка
подкрепяща група от
поддържащи се
връстници.

ПРОЯВИ НА СОЦИАЛНО-ЕМОЦИОНАЛНИТЕ И
ПОВЕДЕНЧЕСКИ ЗАТРУДНЕНИЯ
Данните показват, че социално-емоционалните и поведенчески затруднения
включват поведение и нагласи, които могат да се проявяват като:
 висока степен на импулсивност
 трудности при регулацията на физическото движение
 вербална и /или физическа агресия към други хора
 непрекъснато чувство на страх
 ниска самооценка и чувство за безнадеждност
 поведение на агресор или на жертва на тормоз
 нарушаване на дисциплината по време на час
 бягства от училище
 неуспехи или отказ за изпълнение на поставени учебни задачи
 насилствено и разрушително поведение

ОНЛАЙН НАСИЛИЕ И ТОРМОЗ. РАЗЛИЧЕН ЛИ Е ОНЛАЙН
ТОРМОЗЪТ ОТ РЕАЛНИЯ?
Онлайн тормозът се случва по всяко време на денонощието и навлиза в
твърде лични пространства, като дома, смятани до неотдавна за безопасни.
Свидетелите могат да бъдат хиляди и да наблюдават насилието
многократно.
Онлайн тормозът най-често е между ученици, но и между хора от различни
поколения. Възрастни също стават обект на такова насилие.
Деца, обекти на физически тормоз, използват Интернет, за да си го “върнат”
на извършителя от безопасно разстояние
В проучване сред 213 деца на възраст между 12-18 години 84%споделят,
че им се е случвало да бъдат обидени, засрамени или унижени в Интернет.
В 87%от случаите децата смятат, че извършителят го е направил за
забавление.
Най-използвани средства: Фейсбук,Скайп, Whats up, TikTok, Instagram и др.
Изразяването на враждебност, омраза, унижаването на другия, агресията и
обидата са неразделна част от онлайн-културата на младежите.

ОНЛАЙН НАСИЛИЕ И ТОРМОЗ. РАЗЛИЧЕН ЛИ Е ОНЛАЙН
ТОРМОЗЪТ ОТ РЕАЛНИЯ?
Форми на интернет насилие:
- Детската порнография
- Подход към непълнолетни през онлайн канали с цел въвличане във
виртуален секс или подмамване с цел сексуална злоупотреба
- Трафик на деца
- Насилие срещу деца
- Изпращане на порнографски материали на непълнолетни
- Расизъм, ксенофобия, подклаждане на етническа и расова вражда
- Пропаганда или продажба на наркотици
- Пропаганда на вредно поведение – самоубийство, самонараняване,
анорексия, булимия
- Изпращане на открито сексуални съобщения, снимки или видео по
мобилен телефон или друго дигитално устройство

Към кого да се обърнете за помощ?
http://www.safenet.bg

ОСНОВНИ СТЪПКИ ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА НАСИЛИЕТО И
АГРЕСИВНОТО ПОВЕДЕНИЕ СРЕД МЛАДИТЕ ХОРА

• Да се повиши
информираността за
проблема с насилието и
да се повишат знанията
за него;
• Да се постигне активно
участие от страна на
учителите и родителите;

• Да се разработят ясни
правила срещу насилието в
училище;
• Осигуряване на подкрепа и
защита на жертвите или в
риск от насилие;
• Организиране,
сътрудничество и насочване
на усилията на всички
отговорни институции.

ОСНОВНИ СТЪПКИ ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА НАСИЛИЕТО И
АГРЕСИВНОТО ПОВЕДЕНИЕ СРЕД МЛАДИТЕ ХОРА
Мерки на ниво
училище:
1. Анкетно проучване;
2. Училищна
конференция;
3. По-добър контрол
по време на
междучасия и обяд;
4. Създаване на
координираща
мерките група.

Мерки на ниво
клас:
1. Класни правила
срещу тормоза;
2.Редовни класни
срещи с
учениците;
3. Срещи
«Родител –
Учител».

Мерки на
индивидуално
ниво:
1. Важни са
разговорите с
насилници и
жертви.
2. Важни са
разговорите с
родителите на
включените в
проблема;
3. Използване на
потенциала на
учители и
родители.

МЕРКИ ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ НА АГРЕСИЯТА СРЕД
МЛАДИТЕ ХОРА
• Повишаване на дисциплината в училище
• По-добри шансове за обучение и работа на младежи, които не
са участвали в агресивни прояви (оценка поведение)
• Утвърждаване на ценностна система и норми на поведение чрез
занимания със спорт и изкуство.
• Занимания и курсове със специалисти психолози за превенция
на агресията.
• Обучителни курсове за родители.
• Премахване на явните социални различия между децата в
училище – училищни униформи, ясно очертани правила за
поведение.
• Обучителни курсове с основни теми “Дискриминация”,
“Толерантност”, “Ксенофобия”

ОСНОВНИ СТЪПКИ ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА НАСИЛИЕТО И
АГРЕСИВНОТО ПОВЕДЕНИЕ СРЕД МЛАДИТЕ ХОРА
Алтернатива на проявите на насилие сред и агресивното поведение
сред младите хора










спорт;
изкуство;
танци;
защита на граждански каузи;
благотворителност;
обучения;
срещи с различни личности;
конкурси;
ателиета за творчески умения;

 кампании;
 обучения;
 благотворителност;
 информационни срещи за родители;
 интервизии и семинари за
специалисти;
 консултиране на деца в риск и
техните семейства.

Ефективната превенция обединява и трите елемента – подрастващите и
младежите имат нужда от познания, граници, но и от свобода да
експериментират и да поемат рискове. Това е единственият начин, по
който децата могат да учат.

КОНТАКТИ С ИНСТИТУЦИИ

Национална телефонна линия за деца: тел. 116 111 и на тел. 112;
Държавна агенция за закрила на детето (ДАЗД): тел. 00359 2 9339011; факс 00 359 2 9802415;
еmail: stopech@sacp.government.bg;
Зона ЗаКрила област София (24/7) – 0876692280;
Зона ЗаКрила област Монтана (24/7) – 0897011347;
Зона ЗаКрила област Шумен (24/7) – 0893361104;
Гореща телефонна линия за пострадали от насилие, която работи от 9 до 21ч всеки ден:
– 00359 2 9817686 – на цената на градски разговор; достъпен и за хора извън
страната;
– 0800 18676 – безплатен;
Местни районни полицейски управления;
Местни отдели за закрила на детето;
Общоевропейски номер за спешни обаждания – тел.112;
24-часова национална гореща телефонна линия за деца тел. 0800 19 100 „Говори с приятел” от
УНИЦЕФ, ДАЗД и Фондация „Център Надя” – тя има национално покритие, безплатна е, спазват
се принципите на конфиденциалност и анонимност.

СДРУЖЕНИЕ “МЛАДЕЖКИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - КЮСТЕНДИЛ”
2500, гр. Кюстендил, ул. ”Отец Паисий” 11
mdm.projectkn.com
e-mail: mos_kn@abv.bg
Facebook: Младежки Общински Съвет
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