ЗАЩИТАТА НА ДЕЦАТА Е
ОТГОВОРНОСТ НА ВСЕКИ!
ПОЛИТИКАТА ЗА ЗАЩИТА НА ДЕТЕТО
НА SOS ДЕТСКИ СЕЛИЩА –
КРАТКО ОБОБЩЕНИЕ НА ПРИЯТЕЛСКИ
И ДОСТЪПЕН ЕЗИК ЗА ДЕЦАТА.

Тази брошура е
безвъзмездно отпечатана от

Скъпи приятели,
Този документ е много важен за
нашата организация! Той показва
в какво вярваме, как се грижим за
безопасността на децата, как
работим за защита на вашите
права. Наречен е Политика, защото
всички - възрастни и деца - трябва
да зачитат написаното тук.
Необходимо е всички да го правим,
за да може да се разбираме добре
помежду си и да се чувстваме
сигурни и защитени. Политиката
за защита детето на SOS Детски
селища ясно заявява:
ВСЯКАКЪВ ВИД НАСИЛИЕ НАД ДЕТЕ
НЕ Е ПРИЕТО!
ЗАЩИТАТА НА ДЕЦАТА Е
ОТГОВОРНОСТ НА ВСЕКИ ОТ НАС!

ТОЗИ ДОКУМЕНТ ОПИСВА:
KАКВО СЕ РАЗБИРА ПОД
„НАСИЛИЕ НАД ДЕТЕ“ И
“НЕГЛИЖИРАНЕ”.
KАКВО SOS ДЕТСКИ СЕЛИЩА
ПРАВЯТ, ЗА ДА СА ЗАЩИТЕНИ
ДЕЦАТА ОТ НАСИЛИЕ.
КАКВО МОЖЕ ДА СЕ НАПРАВИ,
АКО ДЕТЕ Е БИЛО НАРАНЕНО.

SOS ДЕТСКИ СЕЛИЩА СЕ НУЖДАЕ
ОТ ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА
ДЕТЕТО ЗАЩОТО:
• Всяко дете може да бъде изложено
на риск от насилие и неглижиране.
• Някои момичета и момчета са
по-склонни да бъдат обиждани и
малтретирани, защото са болни или
имат увреждания; защото изглеждат
различно или говорят на различен
език и т.н.
• Често децата са обиждани и
малтретирани от някой, на когото са
се доверили.
• Раните от обиждането и
малтретирането не винаги са видими.
Но те трябва да бъдат излекувани,
за да може детето отново да има
щастлив живот.

ЗНАЕТЕ ЛИ, ЧЕ ИМА
РАЗЛИЧНИ ВИДОВЕ
НАСИЛИЕ НАД ДЕЦА?
РАЗБИРАТЕ ЛИ КАКВО
ЗНАЧИ “НЕГЛИЖИРАНЕ”?

ФИЗИЧЕСКО НАСИЛИЕ:
На някои деца им се налага да
преживеят лоши неща. Те са бити или
са малтретирани по други начини.
Никой обаче няма право да причинява
болка на друг, особено на по-слаб!
Неприемливо е и когато родителите или
други възрастни, отговорни за децата,
позволяват на някой да се отнася зле
към децата или не им помагат.

СЕКСУАЛНО
НАСИЛИЕ:
От вас зависи,
независимо дали
сте възрастен или
дете, да решите дали
някой може да ви
целуне, да ви погали или да ви докосне.
Никой няма право да принуждава друг да
го докосва. Ако не ви харесва начинът, по
който ви докосват или дори гледат, можете
и трябва да кажете “не!”. Снимки с противно
съдържание на голи хора не трябва да
бъдат гледани.
НЕГЛИЖИРАНЕ:
Порастването не винаги е лесно. За да
се развиват добре децата се нуждаят от
грижа. Отговорността на възрастните, и
по-специално на родителите, е да се грижат
за децата и да ги подкрепят. Това включва
грижата да не им се случи нещо лошо, да
имат качествена и достатъчно количество
храна, възможност да ходят на училище и
да се отнасят с тях добре и с любов. Когато
възрастните не се грижат за детето си
правилно, това се нарича неглижиране.
ПСИХИЧЕСКИ ТОРМОЗ:
Никой възрастен не бива да създава у
децата усещане за безполезност или, че
не заслужават да бъдат обичани. Децата
не трябва да се държат в страх, нито да са
обиждани с думи или да бъдат изкарвани
глупави. Никой няма право да иска от
децата да правят неща, за които все още са
твърде малки.
НАСИЛИЕ ОТ ДЕЦА КЪМ ДЕЦА:
Насилието се случва не само между
възрастните и децата, но и между самите
деца. Някои деца не знаят, че това, което
правят с други деца, не е правилно. Трябва
да им се обясни, че това не е редно. Но
това е ролята на възрастните.

КАКВО ПРАВИ SOS ДЕТСКИ СЕЛИЩА
ЗА ДА ЗАЩИТИ ДЕЦАТА ОТ НАСИЛИЕ:

КАКВО SOS ИСКА ДА КАЖЕ НА ДЕЦАТА:
• Имате права - и това
включва правото да
кажете “Не!”.
• Насилието не е
разрешено.
• Ние ви слушаме
и ви приемаме
сериозно.

Знаете ли правата си?

КАКВО SOS ИСКА ДА КАЖЕ НА ХОРАТА,
КОИТО ЖИВЕЯТ И РАБОТЯТ С ДЕЦА:
• Всички хора,
и със сигурност
всички деца,
искат да бъдат
обичани. Това
е важно, за
да можем да
изграждаме
добри
взаимоотношения в нашия живот. Да
прегърнеш дете по любящ начин не е
злоупотреба.
• SOS Детски селища ви подкрепя в
отглеждането на деца без насилие.
• В случай на насилие не сте сами.
• Правата и благосъстоянието на децата
са на първо място.
• Обръщайте сериозно внимание на всеки
признак за насилие, дори най-малкият, ако
децата имат нужда от вас.

Има ли нещо, което
вие искате да кажете на
възрастните по въпроса за
защитата на децата?

КАКВО ДА НАПРАВИТЕ В СЛУЧАЙ НА ЗЛОУПОТРЕБА,
КЪМ КОГО ДА СЕ ОБЪРНЕТЕ
• Във всяка програма на Сдружение SOS Детски селища България има хора, на които
можете да се доверите и към които можете да се обърнете, когато има нещо, което ви
безпокои и искате да споделите. Ако смятате, че сте били малтретирани или сте били
свидетели на насилие, трябва да говорите с тези хора. Имате право да кажете, когато
нещо ви безпокои. Всяко дете и всеки възрастен трябва да знае към кого да се обърне.
• Ако имате някакви притеснения, служителят на SOS Детски селища ще говори с вас
и ще реши заедно с вас какво да се прави. Служителят ще обсъди случилото се само с
хората, които трябва да знаят за това.
• Служителят на SOS Детски селища също ще гарантира, че вие или детето, което е
преживяло насилие, се чувства по-добре. Той ще направи всичко възможно, за да ви
предпази от по-нататъшни вреди.

Има ли нещо друго, което бихте
искали да се направи, за да се
чувствате по-защитени?

Знаете ли към кого да се обърнете
от SOS Детски селища в случай, че
вие или ваш приятел сте в беда?
И така, скъпи приятели, това е всичко, за
което този документ, който ние наричаме
“политически”, се отнася. Най-добрият начин
да предотвратите насилието над деца и
неглижирането е, когато сте запознати с
правата си и знаете какво да направите, ако
вие или някой от вашите приятели е в риск да
бъде наранен. Бихме искали да ви насърчим да
говорите открито за защитата крилата на
децата, дори и да е трудно от време на време.
Това ще помогне на възрастните да разберат
по-добре от какво се нуждаете и как да ви
предпазят, за да се чувствате в безопасност.

Благодарим ви!
www.sosbg.org
office@sosbg.org

