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STRENGTHEN
Увеличаване на капацитета на социални работници, специалисти 

в сферата на образованието и полицията с цел укрепване на 
системата за закрила на детето в България

Обучителен модул 5:
КОГАТО СИ НЕВИДИМ



Проект „Укрепване на системата за закрила на детето в България чрез изграждане на капацитета  
на професионалисти от сферата на социалните услуги, образованието и полицията“ се изпълнява  

с финансовата подкрепа на програма „Права, равенство и гражданство“ на Европейския съюз.

КОГАТО СИ НЕВИДИМ
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ЗАЩО И ОТ КАКВО СТРАДА ДЕТЕТО?
•	В случай че семейството като социална структу-

ра не гарантира сигурността на детето и не му 
позволява да се приобщи към средата. 

•	При несигурна/непълоценна връзка с родителите.

•	Връзката му с другия е деформирана – когато де-
тето е сведено до обект и не се чувства обичано.

•	Детето-жертва на насилие се сблъсква с нещо ре-
ално и непоносимо, нещо за което то не разпола-
га с думи, за да го облече в смисъл и значение. 

•	Психологична подкрепа в две посоки:

— За детето трябва да се отвори пространство,  
в което то да бъде слушано заради самото 
себе си. 

— Психологът трябва да придружава детето в 
усилието му да намери думи или изразни сред-
ства /рисуване, символична игра/, чрез които 
да облече в смисъл и значение, да символизи-
ра преживяното насилие, за да продължи на-
пред в своето развитие. 
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НАСИЛИЕТО МЕЖДУ 
ВРЪСТНИЦИ
•	Агресия и насилие

„Агресията се появява като знак, че детето се раз-
вива – това, че е способно да прави умствена иден-
тификация, нескопосан начин да влиза в контакт, но 
знак за развитие. Докато насилието може да бъде 
абсолютно необяснимо. Невинаги при него може да се 
изолира причина и е свързано с голямо страдание в 
тялото на този, който го извършва, с пълната лип-
са на адекватни думи, както за човека, който е на-
силник, така и за околните. Агресивна проява и наси-
лие са две различни неща.“

•	Насилието е нещо вътре в детето, измъчва го изключително много и 
се появява там, където детето е „извън езика“

Весела Банова
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СТРЕС
•	Стресът (от англ. — натиск, напрежение) е със-

тояние на максимално нервно напрежение, въз-
никващо у човек под влияние на силни положи-
телни или отрицателни емоционални и физически 
въздействия, които застрашават организма, те-
лесните функции, потребностите. 

•	Стресовата реакция е естествен инстинктивен 
отговор на нашето тяло към различни дразне-
ния — ситуации и събития, които са напрегнати, 
предизвикващи, силно емоционални, неприятни 
или опасни. Стресовата реакция означава, че тя-
лото ни преминава в състояние на готовност, ак-
тивизира се. 

•	Тревожността, е дифузно чувство за заплаха, кое-
то не се свързва с определен предмет или явле-
ние от външния свят — т.е. фокусът ú е навътре. 
Тревожността е свързана по-скоро със заплаха за 
социалното или психичното благополучие.

•	Страх — насочен е към конкретен външен обект 
и обикновено е свързан с възприемана заплаха за 
физическото оцеляване на личността
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ДЕПРЕСИЯ
•	Депресията	— един от най-често срещаните пси-

хични проблеми сред юношите. 

•	 Тя	 се	 проявява	 като	 изпитване	 на	 дълбока	 тъга,	
разочарование и фрустрация по отношение на 
живота, чувства на безнадеждност, загуба на инте-
рес и удоволствие от досегашни занимания, спад 
в енергията и мотивацията, нарушен сън и апетит. 

•	Депресията	 в	 юношеска	 възраст	 може	 да	 бъде	
предизвикана от различни фактори, които имат 
хроничен характер и оказват по-силно влияние 
при по-уязвимите деца – насилие над детето, раз-
вод на родителите, край на близко приятелство 
или романтична връзка, тормоз (включително он-
лайн), някакъв провал (напр. академичен). 




