РЕтrБлиКА БълI'АРиЯ
Nfинистър ,на образованието и науката

ЗАП Q ВЕД

2017 г.
На основание чrt. 25, ал. 4 от Закона за администрацията , във връзка с чл. 41 от

Устройrrвекия пранилник на Министерството ка vбразованието rл xayxara, приет с ПМС Na 11
от 2010 г., {оби ., ДВ, бр. 12 от 2010 r.} и с Координационнкя механнзъм за взаимодействие
при работа н случаи на деца, жертви или в риск or насилие и за взаимодействие лри кризисна
ив-гервенция от 15 март 2010 г.

УТВЪРЖДАВАМ

Механхзъм за противодействие на тормоза и касилието в институциите в системата на
предучилищнатb и училитцното образонание и Апгоритьм за эприлаrпне на Механизма за
лрртиводействие на тормоза и насипието в инетитуцихте в скстемата ыа предучилицтното и
училищното образование .
Препис от запаве ~та да се връчи

на директора на дирекдия „Приобщаващо

образование" и . ка началниците на регионалните управлении на образаваниеrо за сведение и
изflЪлнеНие .

Началнидите на рёгиана,,~ните улравления на образованието да сведат на.стояwата
заповед до дирекгорите на детските градини и на училищата за изпълнение .
Тази Заnрвед отменя Затювед Ns РД09- t 871/18.12.20 i 5 г . за утвърждаване на
Механизъм за противодействие на учюлищния тормоз между децата и ученгtците s учиnище,
А..гiг оритъм за прилаrане на Механизма за противодекствие кз училищния тармоз межцу
деиата и учеииците в училище и приложенхsrrа към него.
Контрол пtэ изпълнение на заловедта възлаFам ка г- жа Деница Сачева — заместникминкстър на образовакието и науката.
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КРАСИМИР ВЪЛЧЕВ
Л1ин истър ни оt►рггзаваиието и

~

МЕХАНИЗЪМ ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА ТОРМОЗА И НАСИЛИЕТО В
ИНСТИТУЦИИТЕ В СИСТЕМАТА НА ПРЕДУЧИЛИЩНОТО И
УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ

ВЪВЕДЕНИЕ И ЦЕЛ НА НАСТОЯЩИЯ ДОКУМЕНТ
Настоящият документ е изготвен от работна група в Министерството на
образованието и науката с участието на представители на Министерството на труда и
социалната политика, Агенцията за социално подпомагане , Държавната агенция за
закрила на детето , Националната мрежа за децата, Фондация „Асоциация Анимус",
Асоциация "Родители", Сдружение "Дете и пространство " и УНИЦЕФ България .
Документът има за цел да очертае рамките на единен механизъм за превенция и
интервенция

на

насилието

и

тормоза,

който

да

подпомогне

институциите

в

предучиJiищното и училищното образование в техните усилия за създаване на сигурка
образователна среда.
Въвеждането на общ механизъм се налага от разбирането , че реален напредък в
справянето с насилието и тормоза може да бъде постигнат само при прилагането на

последователна и целенасочена политика, която се споделя и изпълнява от всички
участкици в образователния процес . Тази политика следва да е част от цялостната
съвкупност от политики за развитие на детските градини , училищата и центровете за

подкрепа за личностно развитие . Тя регламентира в дългосрочен план целите и
задачите по отношение на превенцията на насилието , както и разписва конкретни роли,
отговорности и процедури за действие при възникнали ситуации на насилие и тормоз .
Тези елементи са подробно разгледани в настоящия документ .
Документът се състои от две основни части, приложения и алгоритъм за
прилагането на Механизма . В първата част се разясняват понятията „насилие" и
„тормоз ", разликата между тях , видовете поведение, които те включват, както и
беJtезите , по които да бъдат разпознати . Тази част е информативна и с нея трябва да
бъдат запознати всички в институциите в системата на предучилищното и училищното
образование .
Във втората част на документа се разглеждат задължителните елементи на
цялостна политика за сигурна образователна среда - превенция и иіiтервенции , в
случай на насилие и тормоз . Разясняват се още дейностите по превенция и интервенция
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(реакция), които се осъществяват на равнище институция и на равнище група/клас ,
включването на родителите като неизменен участник, както и се очертават основните
ресурси ,

които

институциите

в

системата

на

предучилищното

и

училищното

образование и съответно Министерство на образованието и науката трябва да осигурят,
за да може ефективно да се предотвратява насилието .
Приложенията към основния документ дават практически насоки за това как да се
nрави изследване и оценка на актуалната ситуация , как да се осъществяват дейностите
на ниво група/клас , как да се подаде сигнал към други служби или услуги при
възникване на по-сериозни ситуации с оглед на причинената вреда и последиците за
живота и здравето на децата.
Алгоритьмът разписва коккретни стъпки за реализирането на дейностите по
настоящия механизъм .

I.

ИЗМЕРЕНИЯ

НА

НАСИЛИЕТО

И

ТОРМОЗА

В

СИСТЕМАТА

НА

ПРЕДУЧИЛИЩНОТО И УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ
Какво е насилие ?
В България в официална употреба е дефиницията на понятието „ насилие", дадена
в параграф 1, т. 1-5 от допълнителните разпоредби на Правилника за прилагане на
Закона за закрила на детето :
„Наеилие" над дете е всеки акт на физическо, психическо или сексуално насилие ,
пренебрегване, търговска или друга експлоатация , водеща до действителна или

вероятна вреда върху здравето , живота, развитието или достойнството на детето , което
може да се осъществява в семейна, училищна и социална среда.
„Физическо

насилие"

е

причиняване

на

телесна

повреда,

включително

причиняване на болка или страдание , без разстройство на здравето .
„Психическо насилие" са всички действия , които могат да имат вредно
въздействие върху психичното здраве и развитие на детето, като подценяване,

подигравателно отношение, заплаха, дискриминация, отхвърляне или други форми на
отрицателно откошение , както и неспособността на родителя , настойника, попечителя
или на лицето , което полага грижи за детето, да осигури подходяща подкрепяща среда.
„Сексуално насилие" е използвакето на дете за сексуално задоволяване .
Сексуално насилие и злоупотреба над дете според определението на Световна здравна
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организация е „участието на дете в сексуални действия , които той или тя не разбира
напълно и за които не е в състояние да даде информирано съгласие, или за които детето
не е подготвено от гледна точка на развитието си и не може да даде съгласие , или които
са в нарушение на законите или социалните табута на обществото ".
„ Пренебрегване " е неуспехът на родителя , настойника и попечителя или на
лицето , което полага грижи за детето , да осигури развитието на детето в една от
следките области : здраве , образование, емоционално развитие , изхранване , осигуряване
на дом и безопасност, когато е в еъстоякие да го направи .
Насилието може да бъде от възрастен към дете , между деца и от дете към
възрастен .

Какво е тормоз ?
Тормозът е специфичен вид насилие сред децата и е сред най-неуловимите форми
на агресивно поведение и насилие . Но не всеки акт на насилие е тормоз . Тормозът
между връстници е групов феномен . Случаите на тормоз се извършват в групова среда,
в присъствието на други връстници и в отсъствието на възрастни . Професор д-р Дан
Олвеус определя тормоза като „ повтарящи се във времето негативни действия от страна
на един или повече ученици , когато някой умишлено причинява или опитва да причини
травма или дискомфорт на друго дете чрез физически контакт, чрез думи или no друг
начин ."
Тормозът, независимо от това как се упражнява , е много сериозно, оставящо
травматични следи действие , защото тормозеният не може да се защити със
собетвени усилия . Тормозът не спира от само себе си, без външна намеса .
Ключови в разбирането за тормоза са следите характеристики :
1. злонамерена проява, която има за цел да нарани или унижи дете ;
2. извършва се от позиция на силата, като едната страна използва доминиращата си
позиция , за да нарани другата физически или психически , да я унизи или изолира;
З . повтаря се многократно във времето , а не е еднократек и изолиран акт на насилие .

Проявите на тормоз най -общо могат да бъдат описани като :
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Физически тормоз, например, блъскане , щипане, разрушаване , удряне , нанасяне
на болка, спъване , затваряне в някое помещение ;
Психически

тормоз ,

например ,

подмятане,

подиграване ,

закачане ,

обиди ,

омanоважаване , заплахи , изнудване , повреждане на личните вещи, кражба и хвърляне
на вещи , заплашителни погледи , неприятелско следене ; словесни изрази , които имат за
цел да унижат и оскърбят детето на база раса, пол , религия , сексуалност, увреждане или
цруго , с което се подчертава различие от останалите . Когато е в група - под формата на
изолиране , игнориране, изключване от групови дейности , избягване, одумване и
разпространение на злобни слухове , катиск върху другите да не влизат в приятелски
отношения с децата, обект ка тормоз .
Секеуален тормоз - представлява всяка форма на нежелано словесно , несловеско
или физическо поведение със сексуален характер , имащо за цел или водещо до
накърняване на достойнството на лицето , и по-специално създаване на смущаваща,
враждебна, деградираща ( принизяваща), унизителка или обидна обстановка . Включва
измислякето на еексуализирани прякори или имена, коментари за външността на някой
и подигравки със сексуално значение , неподходящо докосване, бележки и надписи със
сексуално съдържание и т . н . до по-екстремни форми на нападане и насилие .
Кибернасилие и Кибертормоз - насилие и тормоз , които се осъществяват в
лигитална среда чрез дигитални устройства. Включват създаване и разпространение на
обидни , заплашителни и подигравателни визуалгi и материали , снимки и текстови
съобщения ,

които уронват достойнството на детето или го унижават : снимането на

дете с мобилен телефон и свободното разпространяване на снимки или видеозапис без
негово съгласие , кражба на самоличност/профили , обиди, разпространение на слухове в
социалните мрежи и др .
Ако дете е въвлечено в рискова ситуация онлайн , това винаги има своите
отражения в реалния му живот . Преживяванията за детето могат да бъдат дори поунизителни, тъй като кибертормозът не може да бъде прекратен веднага и е достъпен
до много по- голям кръг хора.
Разлики между тормоз и закачки или игра между децата и учениците
По-голямата част от ситуациите на тормоз могат да бъдат овладени от учителите ,
а някои -- от самите деца. Всяка намеса изисква внимателна преценка на ситуацията и
нейната тежест. На първо място иажно е да се разграничат случаите, когато ке се касае
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за тормоз , а само за игра или приятелско премерване на силите между децата. За целта е
пеобходимо да се каблюдава поведението на децата, включително и на тези , които само
присьстват без активно да участват . Следното би могло да помогне за правилна оценка
на ситуацията :
•

Ако децата се закачат, бутат или блъскат или си разменят шеги , като при това се
смеят, разменят си ролите и позициите и никое от тях няма видимо доминиращо
положение , а околните не им обръщат особено внимание, то най -вероятно става
дума за игра.

•

Ако едно от децата е видимо напрегнато , не се усмихва, опитва се да се махне,
ако ролите не се сменят , а другото дете е в постоянно доминираща позиция и
това поведение привлича вниманието на околните , то най -вероятно става дума
за тормоз .

•

Ако детето/ученикът не се чувстват добре от закачките и подигравките, тогава
поведението може да е тормоз .

•

Ако детето/ученикът , към когото са отправени подигравките , лоиска от другото
дете да спре и той или тя не спират да се подиграват, тогава става въпрос за
тормоз .

•

Ако детето/ученикът, който дразни , продължава да дразни или дразни отново и
отново , това е тормоз .

•

Ако дразненето е за нещо, което детето/ученикът ке може да промени (височина,
носене на очила, тегло, способност да чете , атлетически способности и пр .),
тогава може да е тормоз .

•

Ако има и други хора наоколо, които наблюдават ситуацията и се окуражават
или се присъединяват към ситуацията на подигравки , това е тормоз .

•

Ако едното дете е по-силно или по-популярно , по-голямо на възраст или повластно , това може да е тормоз .

Ако се касае просто за приятелека игра, учителят може да се намеси , за да
тi редупреди децата да внимават да не се наранят . Ако обаче наблюдаваното поведение
може да бъде определено като тормоз, е необходимо да се предприемат съответните
стъпки , описани в механизма .
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•

загуба на доверие , неучастие в общите занимания в училище , ниска самооценка;

• употреба на алкохол, медикаменти , занемаряване (постоянно обличане на едни
същи дрехи или отказ да сресва косата си );
•

психосоматични симптоми , като болки в стомаха , главоболие, гадене и др ., оплаква
се, че сънува кошмари и сънят му е нарушен .

•

различни прояви на сексуализирано

поведение ( имитаиия

на сексуалек акт,

разголване , използване на език , свързан със сексуални действия и т. н ., които са
нехарактерни за съответната възраст).
•

наблюдават се промени в навиците или в използването на интернет и социалните
мрежи .

Тормозът между деца спада към насилието над дете и се третира с мерките
на 3акона за закрила на детето . Според чл. 7, ал . 1 и 2 от Закона за закрила на
детето, всяко дете има право на закрила от насилие и всеки , на когото стане
известно за дете, преживяло насилие , е длъжен да сигнализира органите по
закрила.
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