
ПРОЦЕДУРА 

ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА НАСИЛИЕТО НАД ДЕЦА В ДЕТСКА ГРАДИНА 

„ВЕЛИКДЕНЧЕ, С СКЛАВЕ 

 

Живеем в сват, който едновременно е подвластен на взаимообвързаността от една 

страна и на стремежа към независимост и самостоятелност на определен индивид- от 

друга. Това противоречие все по-често поражда насилие, тъй като съвременната 

личност все по-малко е способна да приема логиката на взаимното сътрудничество при 

зачитане на индивидуалността. Децата преживяват постоянен стрес, защото не се 

удовлетворяват техните основни потребности от родителска любов, ласки, защитеност 

и внимание. В резултат на това у тях нараства напрежението, появява се агресивност и 

озлобление. Когато у подрастващите не е възпитано умение за саморегулация на 

поведението, то агресивността, гневът, опитът за самоутвърждаване и протестът се 

изразяват под формата на вандализъм. За да се избегнат тези противоречия и да се 

помогне възприемането на новата социална идеология за толерантност , да работим 

активно за формиране на толерантно поведение. 

ЦЕЛИ НА ПРЕВЕНЦИЯТА НА НАСИЛИЕ НАД ДЕЦА: 

1.Здравословно общуване между хората- деца и възрастни. 

2.Формиране у децата на представи за собствената им личност, за другите около тях, за 

тяхната култура и бит; възпитаване на активна жизнена позиция, доброжелателност и 

нравствено поведение, нагласи за толерантност към различието, уважение на 

страданието и не приемане на насилието. 

3.Насочване към достъпни психотерапевтични услуги и програми, предлагащи 

компетентна професионална помощ на нуждаещите се. 

ДЕЙНОСТИ В ДЕТСКАТА ГРАДИНА ЗА ПРЕВЕНЦИИ НА НАСИЛИЕТО НАД ДЕЦА  

Насочени са към: 

 Повишаване квалификацията на служителите в детската градина / учители, 

помощник-възпитатели, медицински сестри/ в посока разпознаването на 

децата, преживели насилие; 

 Проучване на причините за различно по вид насилие над и срещу деца- 

физическо / пряко или косвено/, вербално / пряко или косвено/ и др.; 

 Консултиране на родители с проблемни деца и насочването им към служби с 

психологически консултации / консултиране и психотерапия на деца/, срещи, 

разговори; 

 Подпомагане работата на учителите и медицинските сестри по групи: 

- Проучване на семейната среда; 



- Насоки за работа на учителите и медицинските сестри за преодоляване на 

проблемни ситуации с проблемни деца в дух на толерантност; 

- Индивидуална работа с проблемни деца- с  проблеми в общуването и 

обучителни проблеми; 

- Използване на интерактивни методи от учителите и медицинските сестри за 

ограничаване на неприемливо поведение на децата / чрез: игри, музика, 

участие в самостоятелно избрани творчески дейности- рисуване, 

апликиране, преразказ, разказ/; беседи; дискусии; лекции; срещи-разговори 

за споделяне на личен опит и коментари; 

- Запознаване на родителите с „Правата на децата“ и Процедурата за 

превенции на насилие над децата в детската градина; 

- Планирани ситуации с децата на теми за превенции на насилието- развиване 

на положителни нагласи  за здравно възпитание и социално поведение на 

децата. Те трябва да познават собственото си тяло, да разбират неговата 

неприкосновеност и в този смисъл да са способни да отказват неприятни 

контакти- децата решават сами с кого да споделят тялото си, да разговарят за 

насилието по начин, по който затрудненията и срамът се свеждат до 

минимум; да осъзнаят собствените си усещания, преживявания, поведение; 

да се развие у децата положителна самооценка и чувство за самоуважение; 

 Запознаване на служителите в детската градина с книгите „Докосване 

с обич“ и „Това е моето тяло“; 

 Актуализиране на Закона за закрила на детето, Етичния кодекс за 

работа с деца, които са неразделна част от длъжностната 

характеристика на служителите в детската градина; 

 Актуализиране на Правилникът за вътрешен трудов ред и 

Правилникът за безопасни условия на възпитание, обучение и труд в 

ДГ „Великденче“; 

 Актуализиране на механизма за действие при инцидент с деца- 

периодичен инструктаж; 

 Включване на учители в кратковременни курсове за квалификация на 

тема“ „Агресия у децата“ или други теми; 

 

ПРОЦЕДУРА 

ЗА ПРЕВЕНЦИИ НА НАСИЛИЕ НАД ДЕЦАТА В ДГ „ВЕЛИКДЕНЧЕ“ 

При установяване на насилие: 

1.Дете-дете: служителите на детската градина използват предвидените дейности за 

решаване на възникнал проблем, разговарят с родителите на агресивното дете. След 

изчерпване на всички предвидени дейности в групата, за извършването на които 

директорът е уведомен, при не решаване на проблема, той разговаря с родителите на 

агресивните деца и ги насочва към служби с психологически консултации / 

консултиране и психотерапия на деца/. 



2.Служител на детската градина-дете: родители или други служители на детската 

градина уведомяват директора на детската градина. Той изисква писмени обяснения от 

служителя, който е приложил насилие и действа съгласно разпоредбите на КТ. 

3.Родител- дете: служителите в детската градина използват предвидените дейности за 

решаване на възникналия проблем, разговарят с родителите на потърпевшото дете, 

уведомяват директорът. Директорът разговаря с родителите, при необходимост 

сигнализира Агенцията за закрила на децата. 

4.Дете- родител: служителите на детската градина разговарят с родителите, 

уведомяват директорът на детската градина. Директорът разговаря с родителите с 

проблемни деца и ги насочва към служби с психологически консултации / 

консултиране и психотерапия на деца/. 

Процедурата за превенции на насилието над деца в ДГ „Великденче: е обсъдена и 

приета на Общо събрание на 15.10.2021г. и е неразделна част от Етичния кодекс. 

Всички служители са запознати срещу подпис. 

 

Директор на ДГ „Великденче“ 

/ Светла Граматикова/ 

 

 


