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      ПОЛОВОТО И СЕКСУАЛНО ВЪЗПИТАНИЕ ПРИ РОМСКИТЕ ДЕЦА 

 

                                              Румиела Маркова – начален учител 

                                              ОУ „Св. Иван Рилски” с. Балван общ. В. Търново 

ІІ категория: 9-14 годишни ученици в рамките на извънкласни и извънучилищни 

дейности 

 

Същността на моята работа като начален учител и материалът, с който аз работя, ще Ви 

разкрие един проблем, пряко свързан с тематиката на конкурса и доста разпространен в 

малките населени места с преобладаващо ромско население. 

Постъпих на работа в местното училище и поех ІV клас. Обикалях и умолявах родителите 

на няколко ромски деца да им разрешат да завършат поне начално образование. Днес Райна и 

Султана имат по едно дете, а Йорданка и Иванка – по две деца. На следващата година поех 

смесен І и ІІ клас. В тези два класа се учеха деца от шест набора – от 6 годишната Мендуха до 

14 годишната Тереза. В класовете имаше три деца, които вече бяха водили полов живот. След 

завършване на първи клас 13 годишната Златка се омъжи и вече има свое дете.  

Училището е безсилно пред ромските традиции – ранната женитба. Така уроците по 

полово възпитание при ромите се изучават отрано. И по този предмет те са отличници – дават 

живот на минимум четири деца в семейство. Но лошите битови и хигиенни условия водят и до 

висока смъртност, заболеваемост, разпространение на венерически зарази, непланирани 

забременявания… В малка стая живеят няколко ромски семейства. Децата стават свидетели на 

сексуалните игри на възрастните, не им се забранява да гледат порно. Употребата на 

нецензурни думи и символи от възрастни и деца е нещо обичайно. Своят първи сексуален опит 

децата получават твърдо рано. Но младите майки са често неподготвени за появата на детето. 

Затова не са редки случаите, когато родилката избягва, изоставяйки новороденото в болницата.  

Свидетели сме на множество порносайтове, показващи и търгуващи с деца в начална 

училищна възраст, на падаща възрастова граница на момичета-проститутки. И е така, защото 

обкръжаващата среда е наблъскана със „сексуалност”: телевизионни предавания, вестници и 

списания, филми, реклами, плакати, интернет. Тогава трябва ли да чакаме децата да навлязат в 

пубертета и тогава да започнем да ги въвеждаме в същността на половите и сексуални 

отношения? А какво да кажем за ромските деца, които едва успяват да завършат и началното си 

образование?  

Днес в класа ми се учат и две деца-жертви на трафик, 10 годишно момче, което е замесено 

в сексуално блудство, според полицейските сводки. 

 

 “Кой трябва да участва в сексуалното възпитание?”  

„Семейството” – така отговарят повечето родители, след него се нареждат училището и 

учителя. Участието на семейството при възпитанието на детето, в това число и сексуалното, е 

безспорно. Но не винаги то има възможност да удовлетвори естественото любопитство на 

детето, да предостави положителен пример в отношенията между мъжа и жената. Повечето 

деца растат в непълни семейства. Много родители имат негативен опит или просто се стесняват 

да говорят с детето си на интимни теми. Някои от родителите на ромските деца са неграмотни и 

с ниска култура – „Не я пускаме на училище, защото тя трябва да си пази честта, а в училище 

не знаем какво прави” – споменава някой родител. Тогава да действаме заедно, защото 

учителят е  там. Но какво прави детето извън училище и извън дома? По-добре е то да знае 

повече за половите отношения и за тях да научи от нас – родителите и учителите. В малките 

населени места, в училищата с малък брой ученици, няма назначени психолози и педагогически 

съветници. И тогава със задачите на сексологията и половото възпитание се заема и началният 

учител.  
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Цели на половото възпитание:   

Опитът ми с ромските деца и техните родители, и с деца, отглеждани в домове, ме накара 

през учебната 2006/2007 година да обърна вниманието им върху тази тема като си поставих 

следните цели: 

1. Да се предостави правилна информация за същността на половите отношения, 

адекватна за възрастта на учениците и формиране на нормално отношение към 

половото развитие, семеен живот и размножение, което ще способства за нормалните 

човешки отношения; 

2. Да се развие в личността способността за противопоставяне на страстта, а също така 

чувството на лична и обществена отговорност, и осъзнаване на цялата опасност от 

половата свобода за човека и обществото; 

3. Да се научат учениците да се защитават от безотговорни сексуални опити; 

 

Подходи, методи, средства: сътрудничество с родителите, беседа, консултация, 

отиграване на ситуации, презентация, табла. 

Една от формите на работа и сътрудничество, която приложихме в нашия клас с 

родителите бяха консултациите. Тяхната необходимост се обуславя от това, че някои родители 

от ромски произход трябва да бъдат “възпитавани”: обкръжаващата ни действителност е до 

такава степен натрупана със сексуална информация, че е трудно детските очи да бъдат 

предпазени от нея и да не бъдат задавани въпроси. В училище то се среща и общува с различни 

деца, които също оказват влияние, като невинно му споделят информация, която често пъти е 

изкривена. Вече никой не смята, че тази така естествена и фундаментална функция, като 

половата, може да се управлява като се държат децата в неведение. 

Повечето родители приеха с ентусиазъм тази идея. Те се провеждаха като продължение на 

родителските срещи, но понякога и поотделно, тъй като учителят успява да запали огънчето на 

интереса в него, да обсъдят правилното поведение спрямо детето в дадена ситуация. Нека 

призная, че сред това население пречупването на бариерата към свободно общуване по 

половите и сексуални отношения е труден и мъчителен процес.  

Консултация “За сексуалното възпитание” 
Задачи и очаквани резултати: 

- Изграждане на общо мнение за същността на сексуалните отношения 

- Правим ли разлика между полови и сексуални отношения 

- Разкриване важността на семейството за изграждане на правилно сексуално 

възпитание 

- Ролята на учителя в сексуалното възпитание на учениците. 

Ход на беседата: 

Сондирани са мнения от родителите по тези въпроси и се стигна до следния извод:  

невярно е едностранното разглеждане на половия живот само като продължител на рода. 

Напротив, съвсем ясно е, че сексуалният живот включва в себе си цялата гама от отношения 

между мъжа и жената, а не само физиологическите проявления на секса. Повечето специалисти 

правят разлика между полови и сексуални отношения. Половите отношения са отношенията 

между мъжа и жената, не преминаващи в секс. Тук могат да бъдат и ухажванията, и 

кокетството… Ние можем да приемем това разделение, особено когато говорим за възпитание 

на 9-11 годишни ученици. Половото възпитание на децата започва от този момент, когато 

детето смислено започва да наблюдава отношенията между своите родители и тези към децата, 

когато започва да осъзнава разликите в своето тяло от телата на своите родители и на другите 

деца от противоположния пол.  

Под сексуално образование разбираме процесът, който е насочен към изучаване въпросите 

от интимната хигиена, контрацепция, профилактика от инфекциозни заболявания, предавани по 

полов път, включително и СПИН-инфекцията; предпазване от бременност; техники на половия 
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живот и др. Сексуалното образование трябва да бъде ориентирано към социално-семейното 

благополучие на бъдещите съпрузи и да формира здравословен начин на живот.  

Детето, живеещо в благополучно, спокойно семейство, без да иска само ще се научи да 

възприема нормално отношенията между половете, защото родителите му са добър пример за 

подражание. Момчето подражава на мъжествеността на бащата, а момиченцето – на 

женствеността на майката, и това те го правят без всякакви наставления. Освен това, 

наблюдавайки своите родители във всекидневния им живот, децата се учат и как да се държат с 

хората от противоположния пол. Когато в семейството има няколко разнополови деца е по-

просто и проблемът се разрешава от само себе си. И това, че таткото не прилича на майката е 

също забележимо от децата, но, наблюдавайки това от самото раждане, всичко става естествено 

и нормално. Родителите повече трябва да обръщат внимание на това, че момиченцата трябва да 

се държат скромно, да се движат и седят красиво, да се преобличат в своята си стая и т.н. 

Знанията, които ние даваме на децата, отговаряйки на техните въпроси, засягащи отношенията 

между половете, имат значение само тогава, когато на тях им стане ясно, че ние не се 

срамуваме от този разговори и не лицемерничим с тях. Всичко, което им кажем трябва да бъде 

истина.  

Трябва да обърнем сериозно внимание на това КАК ние  говорим за това с децата и КАК 

на дело потвърждаваме нашата гледна точка. 

Резултати от консултацията: 

1.Родителите разбират значението на разговорите с детето по интересуващите го теми.  

2.Родителите разбират значението на положителния пример на поведение в семейството. 

 

Консултация „ Страшният въпрос „Откъде идват децата” 
Задачи и очаквани резултати: 

- Разкриване на децата физиологичните и психологически различия между половете; 

- Приказките и научното обяснение за произхода на бебето; 

- Необходимият обем от знания по този въпрос за децата в начална училищна степен. 

Ход на беседата: 

Детето расте, наблюдава как всичко наоколо се движи: и времето, сезоните, събитията в 

семейството, училището, то пораства и забелязва, че момчетата не са такива като момичетата, 

научава нови игри, учи, интересува се откъде се е появил и т.н. То опознава света и въпросът за 

неговия произход възниква естествено наред с други въпроси и проблеми. Детето не трябва 

специално “сексуално” да се възпитава, а това възпитание да е съставна част от общото 

възпитание, за да израсне духовно развита личност с разностранни интереси и тогава по-

естествено ще му се обяснява това, което то трябва да знае за неговата възраст. Когато детето 

вижда добрият пример на родителите си – това е най-доброто възпитание. А това са добрите 

разговори, семейните празници, традиции, детето вижда топлото отношение един към друг, а 

не “сексуалното общуване” на своите родители.  

След изразяването на мнения, възникнали спорове по тези въпроси, стигнахме до следния 

извод от тази консултация: най-страшният въпрос за родителите “ Откъде идват децата?” може 

да се разреши леко и тази тема няма да породи недоверие към родителите, като се удовлетвори 

детското любопитство в съответстваща за неговата възраст форма и обем. Повишеното 

внимание към половия живот, към разликите в половете е характерно за децата на тази 

предучилищна и начална училищна степен. Те нямат реалната информация по интересуващите 

ги въпроси, затова те се досещат, фантазират, осъзнавайки, че това не е много правилно. Време 

е да се заемем със сексуалното просвещение на децата (отчитайки тяхната възраст и 

индивидуални особености:темперамент, емоционалност и т.н.), което може да се построи във 

формата на игра или беседа. Беседите носят голяма полза, но те трябва да бъдат придружавани 

с примера на родителите, т.е. детето трябва да вижда проявленията на чувства, внимание, ласки 

(в пределите на разумното). По-късно е полезно да се използва литература, предназначена за 
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определената възраст. С други думи, ако половото възпитание е преди всичко формиране на 

правилно отношение по въпроса, а не усвояване на конкретни знания в тази област, става 

очевидно, че родителите са длъжни да обърнат повече внимание на психологическия аспект 

Следете за техните „открития” от собствената им физиология. И никога не ги 

осъждайте… За отношенията между мъжа и жената започнете с простичко обяснение. Не е 

нужно детето да се натоварва с термини и научни названия. Историите, измислени от 

поколения родители, са различни: „Щъркелът те донесе…”, или „Намерихме те в една зелка…”, 

или „Купихме те в голям магазин…”. Има и такива, които съдържат в себе си научна или пък 

религиозна информация. На малкото дете ще му бъде интересно да слуша за малкото ангелче, 

което долетяло при мама, за да й стане детенце; за семенцето, което, попадайки в стомаха на 

мама от татко, започва да расте; за това, че децата се получават, когато двама човека се обичат, 

когато създадат семейство, грижат се един за друг, прегръщат се и се целуват. Но когато детето 

мине 7-8 годишната си възраст и боравим с такива приказки, то вече не ви приема на сериозно 

и вие рискувате да загубите неговото доверие и авторитет, тъй като детето вече е натрупало 

определен опит (наблюдение на животни и птици, телевизор, общуване с връстници). Днес има 

достатъчно детски издания, енциклопедии, които подават на детето интересуващата го 

информация без да носи излишни емоции и особени интонации, а също така без да носи 

наставнически характер. Но всеизвестен факт е, че ромските родители не са ентусиасти в 

купуването на книги, а достъпът им до интернет е все още труден, особено в малките населени 

места. 

Добре е да се използват мили случки от живота: раждането на малки котенца или кученца, 

излюпване на пиленца и други подобни ( а те на село са твърде много) и да се използва случая 

да се обясни, че така се появява и човекът: мъжът предава семенце на жената, тя забременява и 

ражда. Детето се появява от дупчица, която в момента на раждането става голяма, подобно на 

въздушен балон. Засега това за малките деца е достатъчно.Разбира се развитието на всяко дете 

е индивидуално. Доколко трябва да знае ученикът за сексуалните отношения и произхода на 

детето: това зависи от възрастта му, неговите индивидуални особености, често това ни 

подсказва и неговото поведение сред връстниците му. В тази възраст децата се интересуват от 

темата на порастване: как се променя външността, какви са вътрешните процеси, как момичето 

става жена, а момчето – мъж. Интересуват го и отношенията между мъжа и жената. Ако на 

детето не се предоставя тази информация то ще търси отговорите на своите въпроси от своите 

малко просветени връстници. Като резултат се получава нездравия интерес към своето тяло и 

към различията в половете, ранният сексуален опит, неумението да различат и да се защитят от 

сексуалните домогвания, скритите комплекси на малоценност и много психологически 

проблеми. 

И не забравяйте да му повтаряте, че главното в сексуалният ни живот е умението да 

обичаме. И развитието на този навик не престава нито за секунда. 

Резултати от срещата-консултация:  
1. Родителите разбират, че те не трябва да се карат на децата, а откровено да поговорят на 

вълнуващите ги въпроси, да разяснят кое е правилно и кое не  е (напр. “не трябва да се пипа 

тялото на другия човек по определени места”, “в леглото си лягат заедно и се занимават със 

секс само големите хора” и т.н.) Подобно поведение се явява норма, за да се помогне на децата, 

дружески да се говори и разяснява. Разговорите трябва да бъдат откровени и правдиви, тъй като 

недостатъчната информация води до съдбоносни грешки. Всичко зависи от това, какво вече 

знаят децата за секса, как досега са ги запознавали с половите въпроси. Родителите могат да 

купят книга специално за деца от тази възраст, в която в достъпна форма е изложена основната 

информация. Книгата обаче трябва да се избира внимателно, като я прочетат първо те самите и 

прегледат илюстрациите. 

2. Родителите оценяват важността на техния пример -  примерът на съпружеско поведение 

на родителите ( има се в предвид взаимоуважение, любов, нежност и липса на изневяра), 
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правилното полово възпитание на децата ще формират у учениците определени нравствени 

критерии, които ще им помогнат самостоятелно да оценят ситуацията и да избягнат 

непоправими грешки. Всички думи на бащата за уважително отношение към жената 

моментално губят смисъл, ако той самият проявява грубост към майката на своето дете. 

 

ИЗВОДИ ОТ КОНСУЛТАЦИИТЕ И ОТДЕЛНИТЕ СРЕЩИ С РОДИТЕЛИ:  

Някои родители категорично отричат необходимостта от полово възпитание, но в 

действителност те не могат да попречат на детето да получи сексуална информация. Проблемът 

е в това, дали те влияят самите те или не на формиране на съответните представи, осъзнавайки 

това и желаейки да се създадат възможно най-благоприятни условия за полово възпитание. 

Много родители пристъпват към изпълнение на задачата с големи опасения, не знаейки с какво 

да започнат, какво да кажат и как да не изплашат детето с някои неуместни подробности.  

Бяха изработени правила от срещите-консултации, от които се ръководехме в нашите 

действия в областта на сексуалното възпитание на нашите деца: 

1. Постарайте се да водите беседата в най-естествен маниер, както при обсъждане на всяка 

друга тема; 

2. Избягвайте дългите поучителни лекции по половите въпроси. В тази възраст децата имат 

лабилно внимание – иска то да задава въпроси и да получава конкретни отговори; 

3. Постарайте се вашият разказ да не съдържа само биологични факти – детето иска да узнае  за 

вашето отношение към тях, преживявания и решения; 

4. Не се бойте да кажете на детето твърде много за “секса”. Паметта му така е устроена, че това, 

което то не е разбрало ще се изпари твърде бързо; 

5. Не използвайте пред детето непристойни думи. Ако го чуете да използва такива, спокойно му 

обяснете тяхното значение, а после му кажете, защо вие не искате то да постъпва така. Може, 

например, да се каже: "На другите хора ще им бъде много неприятно да чуят такива думи” или 

"Не мисля, че това е най-добрия начин да изкажеш своите чувства";  

Помнете, че озлоблението или шегите по повод употребата от детето неприлични думи 

често ги кара да ги повтарят. 

6. Дори децата от предучилищна възраст трябва да знаят как да се защитят от сексуално 

насилие. Това означава, че вие трябва да научите детето да казва „не” на възрастните, които са 

или непознати, или ги карат да вършат непристойни неща. При което да дотичат до вас и да 

докладват за случилото се; 

7. Беседите за приближаващото полово съзряване трябва да започнат преди детето да достигне 

юношеската възраст. Физическите изменения (в това число развитието на млечните жлези, 

менструация и полюции) могат да се появат преди навършването на 10 години; 

8. Не пренебрегвайте обсъждането на такива въпроси, като хомосексуализъм и проституция. 

Повечето деца научават за тези явления от телевизионните предавания или чуват за тях, което 

предизвиква напълно естественото любопитство; 

9. Разказвайте, без да скривате, за СПИН и за други болести, предавани по полов път. Но се 

съобразявайте с реакциите на детето. Дори малките ученици трябва да знаят какво е Спин и как 

се предава той; 

10. Старайте се детето да не се смущава, когато ви задава въпроси на полови теми. Не му 

казвайте: „Ти си още малък, за да разбереш това”. Ако детето задава конкретен въпрос, той е 

длъжен да получи точен отговор в достъпна за него форма;  

11. Ако не можете да отговорите на въпрос на детето не се бойте да си признаете това. 

Обърнете се към вещ по тези въпроси човек, например към личния си лекар. 

 

План на мероприятията по полово възпитание на малките ученици в 

училище 
1. Урок-презентация: “Момчета и момичета”, “Ние сме различни”, “Порастване” 
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Цел на занятията -  придобиване на знания: “ По какво се отличавам от другите, подобни 

на мен хора” или “С какво представителите на противоположния пол се отличават от мен”. 

2. Урок-презентация „ Как съм дошъл на този свят” 

Основната форма на тези уроци бяха беседите. Всеки слайд от презентацията отваряше и 

още много въпроси, които бяха задържани в децата и се изсипваха сега като фонтан. 

В училище трябва да се дават сведения освен за медицинско-хигиенния, но и за 

правовия аспект на половите взаимоотношения. И не в 8-9 клас, а от 3-4, за да знаят децата 

какво ще се случи с тяхното тяло и как да реагират на това. За тази цел бе целесъобразно 

уроците да се водят разделно – 1) с момичетата, 2) с момчетата и 3) с тези деца, които са вече 

във възрастта на пубертета, за допълнителна информация, която за по-малките все още не е 

належаща.  

А що се отнася до правовия аспект – засягахме въпроси за половата неприкосновеност, 

за това, от каква възраст и каква отговорност се носи – всичко, което е нужно да се знае поне 2-

3 години до настъпване на възрастта ( ако за изнасилване отговорността идва на 14 години, то 

11-12 годишните деца трябва да знаят точно, за да няма после “Ама аз не знаех…”) Разбира се 

незнанието на закона не освобождава от отговорност, но възможността да се узнае и научи 

трябва да бъде предоставена безусловно. Това са наистина сухи знания, но са необходими. 

Няма как да разчитаме това да го научат от родителите, или че ще ги научат на улицата. Освен 

това, важно е да си знаят децата и правата. Например, половата неприкосновеност се 

обезпечава и със закон и от родителите, от роднините и от медицинските работници. Къде и 

към кого трябва да се обръщат в случай на необходимост. 

3. Урок-презентация: „Как да се пазя от лошото в сексуалните отношения”  

Цел на занятието: да изпитат забраненото и да видят какво ще последва: кой ще открие 

лошите действия, как ще реагирам, как да изляза от дадено положение и т.н.  

Тези два аспекта се допълват, тъй като забраненото знание обикновено ни се струва много 

привлекателно, отколкото леко достъпното. Всичко зависи от това, в какви традиции се 

възпитава детето. Ако в християнски – това означава, че сексът е възможен само в брака. Ако в 

светски, тогава трябва да се обясни, че сексът е форма на взаимодействие, на което човек има 

право, когато има чувства и има отговорност. И всеки човек има право на свой избор. Главното 

е да се изработи в детето правилна жизнена позиция, насочена към самосъхранение и 

нравствено поведение. Мъдростта и мъжествеността не се състои в следването на стадния 

инстинкт, т.е. всички се занимават със секс, защо аз да изоставам, а в следването на своите 

принципи. Детето трябва да знае, че от въздържание никой още не е умирал, но ако не се 

получи с въздържанието, то тогава сексът трябва да бъде безопасен и не насилствен.  

За практическа реализация на такъв подход е необходимо следното: 

  да се поощрява приемането от подрастващите самостоятелни и правилни решения;  

 да се предоставя нагледна информация, илюстрираща неблагоприятни последствия за 

здравето от ранното забременяване и заболявания, предавани по полов път;  

 да се оказва морална подкрепа на подрастващите, решили да се въздържат от полови 

контакти;  

  да се способства за укрепване на взаимното разбирателство между подрастващите и техните 

родители;  

  да се привличат към полово възпитание на подрастващите и техните родители, а също така и 

други възрастни, които се ползват с тяхното уважение;  

 да се предоставя висококвалифицирана консултация и медицинска помощ на всички на 

всички нуждаещи се. 

Общопризнато е, че ключов фактор в борбата за снижаване на числото непланирани 

бременности сред подрастващите и разпространението на болести, предавани по полов път, се 

явява повишеното чувство на отговорност сред младите мъже по въпроса за прилагане на 

противозачатъчни средства. Важно е само, получаваните от подрастващите сведения да имат 
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практическа насоченост, помагайки да се узнае от къде и как може да се  сдобият с 

противозачатъчни средства (и как да се преодолее чувството на неловкост при покупка), защо е 

важно да се съгласува тяхното приложение с партньора, защо е нужно постоянно да се 

използват тези средства. Много важно е да се осъзнае, че половото възпитание у подрастващите 

не може да бъде успешно, ако то концентрира вниманието само върху биологическите аспекти 

и отрицателни последствия. Училищните програми ще бъдат непълни и, следователно, 

неефективни, ако  в тях не се засягат такива важни въпроси, като съдържанието на интимните 

взаимоотношения между хората, съществуването на различната полова ориентация и 

принудителните полови връзки. Освен това, ако програмата на половото възпитание 

провъзгласява сексуалните отношения между подрастващите  като изначално нещо греховно, 

порочно и вредно, ако нейните автори и изпълнители  са недостатъчно честни, за да признаят, 

че сексът дава на подрастващите, както и на големите, наслаждение и радост, такава програма 

няма да донесе нищо друго освен вреда на тези, за когото тя е предназначена. 

След проведена консултация с родителите на тема: „ Превенция на децата от 

сексуално насилие” / темата е отклик от откриването на „Кризисен център за деца, жертви на 

трафик в селото/ обърнахме внимание и на сексуалното насилие в половите отношения и как да 

се защитим. 

Специалисти определят редица признаци, характеризиращи лицата, склонни да извършват 

сексуални престъпления, отбелязвайки по този начин основните точки на прилагане на силите 

за профилактика на сексуалните престъпления. Насилие извършват преди всичко лицата, които 

се отнасят към следните рискови групи: 

 лица, в чието семейство има душевноболни, родители, страдащи от алкохолизъм или 

наркомания; 

 юноши, възпитавани без надзор, употребяващи алкохол и наркотици; 

 лица, извършвали в детството си или в юношеска възраст сексуални “простъпки”; 

 лица с аномалии в психиката и педагогически изтървани деца; 

 лица, склонни към насилствени действия, разкриващи някои сексуални черти. 

Това определя нашите деца, част от които се възпитават в дом за деца, лишени от 

родителски грижи с. Балван, от кризисен център, от семейства с ниска култура и употребяващи 

алкохол, към рисковата група на населението. Следователно с тях трябва отрано да се започва 

профилактична работа, в която да се включи съгласуваното действие на педагози, родители, 

психолози, социални работници, а когато трябва и службите за охрана на реда. 

Главното направление в профилактиката, по мнение на специалисти, е контролът над 

нивото на насилие като цяло, тъй като американските психолози са склонни да отъждествяват 

сексуалното насилие и насилието като социално явление: причината за изнасилване се счита 

по-скоро агресия от общ вид, отколкото подбуждано от сексуални мотиви. 

Препоръчваните профилактични мерки имат донякъде едностранен характер и включват: 

 запознаване с проблема на насилието над децата; 

 подбуждане на възрастните да се отнасят към разказите на детето с доверие и да 

отговарят и реагират адекватно; 

 обучение на децата на начини за лична безопасност; 

 изменение на идеологическите установки що се касае децата, жените, разпределение на 

половите  роли и т.н. 

Какви са сигналите за това, че едно дете е било или е жертва на сексуално насилие: 
Важно е да знаем, че дете, жертва на сексуално насилие, не може да каже какво му се случва и 

какво преживява, защото получава редовни заплахи от своя насилник. Жертви на сексуално 

насилие могат да бъдат както деца, така и пеленачета. Те са в състояние да изразят страданието 

си по различни начини. Ето какви могат да бъдат посланията им, с които показват, че имат 

нужда от помощ: 

 Отказ да се хранят и да общуват. 



 8 

 Нощно напикаване. 

 Сексуални жестове или жестове, наподобяващи мастурбиране. 

 Сексуални жестове към други деца. 

 Рисунки със символични сексуални сцени и/или гениталии. 

 Бягства. 

 Кошмари. 

 Стимулиране на гениталните зони. 

 Кражби. 

 Заспиване в клас. 

 Намаляване на училищния успех. 

 

За да може детето да проговори за проблема, е необходимо то да има насреща си човек, 

който е готов да го изслуша и да чуе непоносимото.  

Като първа стъпка в превенцията на децата бе да ги запозная с видовете престъпления, 

разпространени в нашето съвремие сред младите хора: 

 Престъпления против личността (убийство, телесна повреда, изнасилване, блудство, 

обида и клевета и др.)  

 Наркотици (трафик, разпространение, държане, съхранение, «еднократна доза» и др.)  

 Порнография (създаване, разпространение, излъчване по интернет, разлика между 

еротика и порнография и др.)  

Втора стъпка бе детето да усвои някои навици, за да може самостоятелно да защити себе 

си от насилие:  

 Да знае и умее да определи, какво е това сексуално насилие;  

 Да умее да контролира своето собствено тяло при обмяна на физически знаци на 

привързаност;  

 Да може да каже на някого да не го пипат;  

 Да бъде сигурен в това, че възрастният, ако му бъде казано за това, което се е случило с 

него, ще му повярва и ще го защити.  

Разказът към детето:  

Твоето тяло принадлежи само на теб. Ти имаш право на това, да се обличаш, да се къпеш 

и да спиш сам в леглото.  

Хората се пипат по различен начин. Болшинството докосвания са приятни — това са 

приятни докосвания. Но и те могат да смущават, като например продължителното гъделичкане, 

което може да стане неприятно. Някои докосвания са болезнени – те не са хубави. Ако ти се 

съмняваш в някое докосване разбери дали е добро или лошо, попитай някого, на когото му 

имаш доверие.  

Ако някой те пипа така, че да не ти се хареса, или те помоли ти да го пипаш по „странен” 

начин, ти не трябва да разговаряш и да общуваш с този човек.  

Ние ти разрешаваме да кажеш на този човек: "Не", или: "Не ме пипай така". Имаш право 

да се махнеш от този човек.  

Ние ти разрешаваме да кажеш за случилото се на възрастния човек, на когото се 

доверяваш (трябва да се назоват на детето няколко такива имена, на които то занапред ще се 

доверява).  

Обяснете на детето думите, обозначаващи в речника интимните части на тялото, 

включително и гениталиите.  

Никой от възрастните не трябва да пипа твоите интимни части от тялото, освен лекар, 

който го прави за твоето здраве. Ако възрастен човек те пипа и ти казва: "Това е наша тайна", 

ние искаме въпреки всичко, да разкажеш на този човек, на когото доверяваш (на децата 



 9 

трябва да се внушава, че те никога, при никакви обстоятелства не трябва да пазят такива 

тайни).  

Никой от възрастните няма право да те моли да му пипаш интимните части.  

Ти няма да си виновен, ако възрастният ти пипа интимните части. Възрастният човек е 

длъжен да знае, че не трябва да прави това. Това не е твоя вина.  

Ние ще ти повярваме и ще те защитим! 

 

Ранната женитба и многодетството при ромите предполага още един важен урок-семинар 

„ Що е семейно планиране?” Завършвайки началното си образование и не продължавайки 

обучението си, ромските деца едва се научават на елементарни сметки, защото и през това 

време те отсъстват често от училище, местят се непрекъснато в търсене на работа. В началното 

образование няма застъпени уроци от областта на икономиката, напр. как да си разпределим 

парите за деня, дебит-кредит и др. 

Това са примерните практически съвети и в същото време и теми за разглеждане за 

подготовка за встъпване в брак, които подготвих за неговото провеждане през 

следващата учебна година:  
•  Не бързайте рано да създавате семейство.  

  Няколко са проблемите на ранния брак. Първо – човек много се променя между 14-25 

години. Когато Вие рано и бързо сключите брак, Вие можете да направите грешка. Ако не сте 

сигурни в човека, по-добре почакайте.  

•  Умейте да спазвате обещанията си  

Встъпването в брак – това е един своего рода обет, с който се задължават двама души. За 

неговото изпълнение следва да се приложат определени усилия, затова още до брака трябва да 

се разбере, умеете ли Вие да държите на думата си и да бъдете верни. 

•  Бъдете отговорни, решавайки финансовите въпроси .  

Важно е да се научи как се водят сметки на парите, които Вие харчите: да се отчита 

разликата между разходите за необходими вещи и разходите за това, което на Вас ви се иска. 

•  Прислушвайте се към съветите  

Много хора толкова са заети със своите взаимоотношения, че не са в състояние да 

разберат, какво става с тях. Затова не се бойте да получите съвет от този, на когото Вие не сте 

безразличен и който се отнася към Вас добре, който Ви познава добре и може да види във Вас 

това, което Вие самите не можете да забележите в себе си. 

•  Учете се да обичате  

В своя семеен живот Вие можете да внесете само това, с което сте дошли в него. Затова, 

развивайки своята личност, своя  характер, е необходимо да се научите да  оказвате помощ на 

други хора, да съчувствате и жертвате себе си заради другите – заради своето семейство, 

родители, братя, приятели, обкръжаващите Ви хора. Развивайте в себе способността да 

разбирате и обичате различните хора, които не приличат на Вас.  

•  Учете се да контролирате своите желания  

  В брака в името на интересите на семейството ще Ви се налага да жертвате много неща: 

храна, пиене, свободно време…Да контролирате своите телесни желания ще ви помогнат 

физическият труд и физическите отношения. 

•  Научете се да решавате конфликти.  

Не избягвайте хората, които Ви дразнят, а обратното, научете се да им помагате, да ги 

обичате, да им спечелите сърцата. Това ще ви помогне в бъдеще и в отношенията Ви със 

съпруга, и в отношенията Ви с децата. 

•  Обичайте и разбирайте своите родители  

Обичайте своите родители – това означава, че те, както и всички родители, не са идеални, 

но вероятно, правят за Вас всичко, което могат при дадените обстоятелства. 

•  Помислете за децата .  
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Ние често не се замисляме над това, какво означава да имаш деца. Едва по-късно, 

разбираме колко много те се нуждаят от нашата любов, опека и внимание. Дали им е 

достатъчно на децата това, че сме ги създали – съвремието предполага още толкова неща, които 

ни съблазняват и ни се иска да ги притежаваме…  

•  Сериозно възприемайте бъдещето .  

В юношеството обикновено всички се стремят само към това, как приятно да си прекарат 

времето, без да се замислят за бъдещето, което им се струва твърде далечно. Но, повярвайте, 

няма да успеете да се огледате и бъдещето ще стане настояще, и тогава ще дойде съжалението, 

че Вие не сте се подготвили по-добре за него. А Вашето бъдеще е животът Ви в брака. 

Сериозно обмислете всичко и се подгответе за него от по-рано. Никой няма да го направи 

вместо Вас.  


