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Въведение 

Ръководството е създадено по проект „Светулка-Освети мрака!“ на Сдружение „SOS Детски селища България“ с цел превенция трафика на 

деца с цел сексуална експлоатация и е разработено от Ноу-хау център за алтернативни грижи за деца,  Нов български университет и Сдружение 

„Рефлективно учене България“.  

България все още е една от страните източник на значителен брой жертви на трафик на хора в рамките на Европейския съюз. Според 

статистически данни от 2016г. около 15% от идентифицираните жертви на трафик в България са деца. Децата са сред най-честите жертви на 

насилие и експлоатация, защото не са способни да се защитят и често такива деца са лишени от дом и образование, от пълноценна родителска 

грижа и подкрепа. Най-честите причини за попадането им в схеми на трафик и сексуална експлоатация са бедност, насилие, отпадане от училище, 

липса на стабилна семейна среда. Особено уязвими са деца, които са разделени от своите семейства и са настанени в различни форми на 

алтернативна грижа; които са преживели физическо или психическо насилие; децата, идващи от семейства в риск. Информираността сред децата, 

особено сред тези, изложени на голям риск от това да станат жертви на трафик, е твърде малка. Децата в риск разполагат с много малко 

възможности и начини да получат познания, които биха им помогнали да разпознаят признаците на трафикиране. 

Именно поради тези причини Сдружение „SOS Детски селища България“ в партньорство с колегите си от „SOS Детски селища Швеция“ и с 

финансиране от Фондация „Radiohjälpen“, Швеция разработиха проект „Светулка-Освети мрака“, за да стартират целенасочена кампания за 

информиране на уязвимите деца в училище, за да обучат професионалисти, които работят с деца в риск и да осигурят включване на тази важна 

тема в образователната система.  

Това ръководство е насочено към учителите с цел да ги напътства и подкрепи в процеса на запознаване на децата на 10-14 годишна 

възраст, по подходящ  за тях начин, с правата и глобалния проблем за трафика на деца с цел сексуална експлоатация.  

Неразделна част от ръководството е изработената към него мултимедийна образователна програма. Тя се състои от интернет уебсайт и 

приложение за мобилен-смарт телефон и ще бъде използвана от учениците, като е съобразена с техните потребности и равнище на възприемане. 

Това ще повиши информираността им и ще им даде насоки как да се предпазват.  

Ръководството е създадено на базата на резултатите от предварителна анкета, проведена за проект „Светулка“ за оценка на познанията на 

децата по темата за трафик на деца за сексуална експлоатация. В анкетата са анкетирани общо 133 деца от IV-ти и V-ти клас в училища в София, 

Перник, Дебелец, Габрово, както и деца от приемни семейства в София и Трявна. 
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Представяне на организациите, разработили ръководството 

Ноу-хау център за алтернативни грижи за деца,  Нов български университет 

 

Ноу-хау център за алтернативни грижи за деца е междудепартаментален, изследователски и консултативен център, част от структурата на 
Нов български университет.  Центърът консултира реформата в социалната сфера и детското благосъстояние в страната чрез изследвания, които да 
подкрепят вземането на управленски решения с данни и доказателства, свързани с политиките за деца и уязвими групи и ново знание, идващо от 
практиката.  

Повишаването на качеството на образованието като цяло и на квалификацията на специалистите и учителите, работещи с деца в риск е 
приоритетна задача за Центъра и неговия екип, а темата за рисковете пред уязвими групи деца е основен фокус на нашата изследователска и 
образователна работа. 

Като академична структура, екипът на Центъра спазва високи академични и етични стандарти на работа, което гарантира качеството на 
нашите продукти и тяхното съответствие с националните и международни изисквания към разработването на учебни и образователни програми, 
помагала и материали. 

Сдружение „Рефлективно учене България“ 

 

Екипът на Сдружение „Рефлективно учене България“ е съставен от професионалисти и практици с богат опит и квалификация по широк 

спектър от теми свързани с психологическа подкрепа и социална работа. Нашата мисия е да работим за пълноценното реализиране на ресурсите 

на индивиди, семейства и общности за целите на тяхното развитие.  

Екипът постига целта си чрез достъпни образователни, изследователски и приложни дейности и проекти, с които повишава капацитета на 

индивиди, общности и на специалисти, работещи в социалната, образователната и здравната сфера, включвайки всички членове на обществото. 
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Цел на ръководството 

Проект „Светулка“ има за обща цел превенция трафика на деца за сексуална експлоатация чрез повишаване на информираността на децата 

в училищна възраст и подобряване уменията и познанията на професионалистите, които работят с деца да разпознават първоначалните признаци 

на трафик и да извършват превантивна работа с деца от високо-рисковите групи. 

Ръководството си поставя за цел учителите, работещи с деца между 10 и 14 годишна възраст да повишат познанията си за разпознаване 

първоначалните признаци на трафик, както и уменията за работа с децата по тази трудна за възприемане от тях тема.  

Всички материали в ръководството са съобразени с възрастовите особености на децата между 10 и 14 години. Мултимедийната програма 

си поставя за цел да повиши тяхната информираност за риска от трафик на деца с цел сексуална експлоатация, да им помогне да го разберат, да ги 

запознае с неговите етапи, фактори за въвличане, да ги научи сами да разпознават рисковите ситуации и да знаят как могат сами да се предпазят.  

Децата ще получат и практически познания относно това как и къде могат да намерят подкрепа – структури, институции, горещи телефонни линии.

  

Как да се използва това ръководство 

В ръководството има разработени 4 отделни урока за работа с децата в рамките на 4 учебни часа.  

Съдържа описание на дейностите за всеки от четирите учебни часа, списък с приложения, подпомагащи представянето на информацията, 

таблица с методите на работа в групата и други материали, които учителят може да използва. 

Всеки урок е разписан със своите: 

 цел; 

 описание на това какви познания и умения ще имат децата в края на часа; 

 описание на процеса на провеждане на урока, разпределен по дейности – какво прави учителят стъпка по стъпка;  

 какви обучителни материали и инструменти учителят може да използва; 

 списък на приложенията за урока. 
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Всеки урок логически надгражда следващия, като всички уроци са свързани помежду си с един и същ казус, който се разглежда от гледна 

точка на темата за урока. Също така, всеки урок започва и завършва с таблица, която да помогне на учениците да структурират и усвоят знанията си 

за деня.  

Мултимедийната част  се състои от:  

1. Интернет уебсайт www.sos-svetulka.net , който служи за онагледяване на уроците, база с ресурси и инструмент за обратна връзка. 

2. Приложение за мобилен телефон “смарт”, което всяко дете може да свали през интернет страницата. В мобилното приложение има 

телефонен указател с директна връзка при нужда от съвет или за спешна сигнализация, както и игрови тест към всеки урок. 

Ръководството е предложение за „водене“ на учебния час, но не е задължително да се следват всички стъпки от процеса по описания 

начин. Важно е учителите да бъдат чувствителни към нуждите и възможностите на техните класове, за да преценят кои материали и методи за 

работа ще са най-подходящи. Разликата в уроците за учениците между 10-12г. и 12-14г., качени на сайта, е само в снимките и видео материалите. 

Ръководството ще помогне на учителя да осмисли и направи урока в „Часа на класа“ добре балансиран от гледна точка на съчетаване на 

теория – нова информация за децата, съобразена с тяхната зрялост и развитие, и практическа част, чрез внимателно подбрани интерактивни 

методи на работа. 

При интерактивните методи ученето е фокусирано и реализирано чрез преживяванията, в които се включват учениците. То не е просто 

процес на акумулиране на учебна информация и усвояване на знания и умения. Това е учене в ситуация, в която детето е включено в различни 

видове дейности, преживявания и рефлексия. 

Ръководството разглежда някои методи на работа, които внимателно подбрани и приложени в урока ще провокират активното участие на 
всяко дете и ще направят тази иначе трудна за обяснение житейска тема – трафика и сексуалната експлоатация, по-достъпна за възприемане от 
децата.  

 

 

 

http://www.sos-svetulka.net/
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Урок 1 

АЗ ИМАМ ПРАВА!  

ТРАФИКЪТ МЕ ПОСТАВЯ В ОПАСНОСТ И НАРУШАВА ПРАВАТА МИ! 

 

Цел на урок 1  

 

Да запознае децата с: 

 техните права и отговорностите, които възрастните и самите деца имат за тяхното спазване; 
 със ситуации, в които  правата им са нарушени и да ги насърчи да ги отстояват; 
 с основните понятия, свързани с трафика, мащаба и сериозността на проблема. 

 

Резултати от урок 1 

Децата познават: 

 Конвенцията на ООН за правата на децата и са получили повече информация за своите права; 
 Отговорностите, които възрастните и самите деца имат за тяхното спазване. 
 Знаят  повече кога правата им са нарушени; 
 Знаят какво е трафик на хора и какви рискове има за тях. 

 

Децата умеят: 

 Да отстояват своите права; 
 Да уважават правата на другите; 
 Да работят в екип. 
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Необходими материали и ресурси за подготовка на урок 1 

 

 

 Компютър със свързан към него екран с LCD прожектор 
 Достъп до Интернет 
 Интерактивна  бяла дъска и маркери  
 Флипчарт с хартия за постери и маркери 
 Достъп до мобилното приложение  
 Конвенцията за правата на детето – приложение № 1 
 Карти „Права и отговорности“ за учителя - приложение № 2 
 Отпечатани и отрязани карти „Права и отговорности“ за ученика – приложение № 3 
 Казусът на К. и И. – приложение № 4 
 Статистика по темата на трафика на деца с цел сексуална експлоатация – Ресурс № 1 
 Запознаване с таблицата в помощ на усвояване на материала – Ресурс № 2 
 Запознаване с методите за групова работа за всички уроци – Ресурс № 3 
 Запознаване с речника на използваните термини във всички уроци – Ресурс № 4 

 
 
 
 

Предложение 

 

Когато се запознаете с необходимите материали и ресурси към урока, преценете дали обемът на информация е много, как да го съкратите, 
като намалите броя или времето на игрите за упражнения и подберете най-важното, което децата имат нужда да научат за сега . 
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Процес на провеждане на урок 1 – разпределение по основни дейности 

 

 

Дейност на учителя в урока 

(в хронологичен ред) 

Обучителни материали и инструменти за урока 

(в приложения) 

1. Въведете темата за правата на децата, като се базирате на текста за учителя и за 
нови знания за ученика 

2. Направете упражненията за нови знания и умения 
3. Пуснете на учениците видеото за правата и след кратка дискусия с тях попълнете 

първите две графи на таблицата 
4. Въведете темата за нарушаване на правата като покажете на учениците снимките 
5. Въведете по подходящ начин темата за трафика като ползвате информацията в 

ръководството 

6. Прочетете на децата казуса и им поставете въпроси за домашна работа 
7. Отговаряне на въпросите от теста 
8. Пояснете неясните неща, ако има такива 
9. Задайте на учениците оценъчния въпрос за часа и попълнете таблицата 
10. Заключение 

1. Текстът от ръководството и приложение № 1 
 

2. Приложения  № 1, 2 и 3 
3. Ресурс № 2  

 
4. Снимките са в ръководството 
5. Текстът от ръководството 

 
6. Приложение № 4 
7. В сайта или в мобилното приложение 
8. / 

9. Ресурс № 2 
10. Текстът от ръководството 
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Предложение за разпределение на дейностите от урока в стъпки 

 

 

Стъпка 1. Въведете темата за правата на децата 

 

1.1.Конвенция за правата на децата (КПД)  

Текст за учителя (преценете информацията от този текст, която ще дадете на децата при въвеждане на темата за правата): 

Децата, като най-уязвими членове на групите, общностите и държавите имат същите права като възрастните. За да гарантират и да обърнат 
специално внимание на държавите върху необходимостта от гарантиране на правата на децата, международните организации са приели серия от 
документи, насочени специално към децата и техните неотменни права. В началото на 20 век -1923г. е приета Женевската декларация;1924г. 
Женевската декларация е приета от Лигата на нациите; на 20.11.1959г. Общото събрание на ООН приема Декларация за правата на детето, 
провъзгласена с резолюция -1386; 1978г. полското правителство представя пред комисията на ООН първоначален текст на КПД; 1980г. е обявена от 
ООН за година на детето – създава се работна група, която се събира всяка година и изработва окончателната версия на КПД. 

На 20.11.1989г.след продължителни дискусии Общото събрание на ООН приема КПД. Влиза в сила на 02.09.1990г. и е най-често 
ратифицираният документ за човешки права в световен план - в 191 държави. 

Българският парламент ратифицира КПД през 1991г., а на 31.05.2000г е приет Закон за закрила на детето, базиран на КПД. С приемането 
на ЗЗД се създава за първи път в България система за закрила на детето с централен орган – Държавна агенция за закрила на детето и местни 
отдели за закрила на детето.  

Конвенцията за правата на детето налага единни стандарти, отговорности и процедури в области, които са жизнено важни за децата. Като 
договор за човешки права тя е резултат от желанието да се рационализират усилията за опазване на децата в "света на възрастните" и това я 
превръща в инструмент за гарантиране на детството. КПД не е просто каталог от права на детето, но и пълен списък на задълженията на 
държавите, който те се съгласяват да спазват. Конвенцията признава значимостта на изискването, децата да бъдат информирани за своите права и 
да могат да участват във вземането на решения, отнасящи се до тяхното развитие. Защитата на "най-висшите интереси на детето" (чл. 3) и 
осигуряване на ръководство, съответстващо на "развитието на способностите" му (чл. 5) стават задължителни критерии за "всички дейности и 
действия, отнасящи се до децата.  
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Правата и отговорностите 

Много често обучението по правата е конструирано по начин, по който традиционно правата се представят като опозиция на задълженията. 
Разглеждани в тази опозиция, правата лесно се асоциират с външна принуда и назидателност, което възпрепятства превръщането им в 
потребности. Вместо това на учениците може да се предложи естествената логика на разбирането, според която заявяването на собственото право 
вече означава признаване на същото право и на другия. Така отговорното поведение става реално постижимо, защото пътят към него преминава 
през утвърждаване на самочувствието, че имаш право и възможност да го упражняваш, защитавайки и правото на другите. 

1.2. Въвеждане на темата за правата на децата 

От днес, в продължение на 4 урока ще говорим, дискутираме, ще обсъждаме казуси, свързани с правата на децата. Ние сме говорили и вие 
знаете, че има Конвенция за правата на децата. Конвенцията е договор, подписан от много държави по света, който регламентира отговорностите 
на държавата за опазване на децата в "света на възрастните" и това я превръща в инструмент за гарантиране на детството. Конвенцията за 
правата на децата е приета от Общото събрание на ООН през 1989 година и влиза в сила в Република България през 1991 година. КПД не е просто 
каталог от права на детето, но и пълен списък на задълженията на държавите, който те се съгласяват да спазват за да осигурят на детето закрила, 
грижа и внимание. 

Тази конвенция се отнася за всички деца по света, независимо от тяхната раса, цвят на кожата, пол, религия, език – всички деца имат равни 
права.  

Предложение към учителя: 

Може да зададете въпрос към децата: Как мислите, защо децата трябва да знаят правата си? 

Ако прецените, че това ще отнеме много време, не задавайте въпроса, а пояснете вие - какво гарантират правата на децата. 

Знанието за правата помага за развитие на социални и личностни умения на децата, умения  за отстояване на собствените права и за 
защита правата на другите. 

Учениците трябва да разберат отговорността на държавата за спазването и гарантирането на правата. 

Чрез спазването на правата, държавата гарантира на децата: 

 Закрила –  сигурна среда за живот, която възрастните осигуряват и правила, които детето следва да спазва за да се предпази от различни 
рискове; 

 Да се чува гласът им и да участват в решенията, които ги засягат – децата да бъдат подготвени и да имат мнение по различни важни за тях 
въпроси и задължението на възрастните да се съобразяват и да включват в решенията мнението на децата; 
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 Подкрепа и условия за лично развитие – детето получава достъп до услуги и професионална помощ, до различни възможности за развитие 
на заложби и таланти, които възрастните имат задължение да му осигурят; детето полага усилия да учи, да се грижи за здравето си, да 
развива различни знания и умения. 

 

1.3.   Упражнения, които учителят може да направи за активно включване на децата в процеса на усвояване на новите знания: 

1/ Упражнение: Групиране на правата  

Влезте в www.sos-svetulka.net и в урок 1 ще намерите три малки текста какво чрез спазването на правата, държавата гарантира на децата. 
Текстовете се отварят като сложите мишката върху всяка от кутийките закрила, глас, подкрепа и условия за лично развитие. 

1. Обяснете на децата текста и пояснете, че в тези три направления са групирани и правата в Конвенцията: 

- Права на закрила - от експлоатация, изтезания, неоправдано отнемане от родителите; 
- Права на глас и участие в решенията, които засягат детето и неговата общност; 
- Права на подкрепа и различни услуги, най-вече в областта на здравето и социалната защита-от получаване на име и националност до 

здравни грижи и образование. 

2. Разделете учениците на три групи чрез броене от 1 до 3 – единиците са първа група; двойките са втора група и тройките са трета. група. 
Нека групите се обособят в три отделни места в класната стаята. 

3. Дайте им задача да отворят приложение № 1 с текстовете на правата на детето от Конвенцията.  
4. Поставете задача към групите да намерят поне три права: първа група, които да се отнасят към първото направление; втора група към 

второто направление; трета група към третото направление на слайда. 
5. Дайте им време за работа 10 минути. 
6. Направете кратка дискусия защо децата са избрали тези права и какво е разбирането им за тях. 

       
 2/ Упражнение: Права и отговорности 
Необходими материали:  Приложение № 2 – карти „Права и отговорности“ - за учителя 

     Приложение № 3 – карти „Права и отговорности“ - за ученика, които могат да бъдат направени като флаш 
карти и така да се раздадат на децата. И двата вида карти са качени и на www.sos-svetulka.net.  

Работа с целия клас: 
1. Раздайте на всеки ученик едно право или една отговорност. Обърнете внимание като раздавате правата и отговорностите те да не са 

подредени, а да са разбъркани, така че учениците да не бъдат предварително улеснени. 
2. При „Старт” от ваша страна, учениците стават и всяко право трябва да намери своята отговорност и обратно. 

Нека всяка двойка да представи правата и отговорностите, които има.  
Завършете с дискусия: Какви други отговорности могат да съществуват във връзка със защитата на всяко от правата? 

http://www.sos-svetulka.net/
http://www.sos-svetulka.net/
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Стъпка 2. Използвайте таблицата – Ресурс № 2 

2.1. Пуснете на учениците видео материала на Държавната агенция за закрила на детето с анимирано представяне на правата на детето: 

https://crc.sacp.government.bg/  

2.2. Задайте въпроси, свързани с правата на децата - какво знаят и какво още искат да научат и обобщете отговорите им като попълните 
първите две графи от таблицата – Ресурс № 2 

Стъпка 3. Въведете темата за нарушаване на правата 

 3.1. Покажете на учениците снимките, в зависимост от възрастовата група (качени са и на www.sos-svetulka.net): 

                                                                             

3.2. Попитайте учениците, дали правата на тези деца са спазени? Какви рискове има за децата от снимките? 

Нарушените права създават рискове и поставят децата в опасност за техния живот и здраве. 

Стъпка 4. Въведете по подходящ начин темата за трафика 

4.1. Попитайте децата, дали знаят какво е трафик на деца. Ако те имат информация, стимулирайте провеждането на разговор по темата, а 
ако им е трудно, обяснете им достъпно. 

4.2. Основна информация за трафика, с която децата трябва да бъдат запознати. 

Какво е трафик на деца?  

Трафикът е незаконно набиране, укриване, транспортиране и продажба на деца в рамките на страната или друга страна с цел злоупотреба 
и експлоатация чрез използване на принуда, отвличане, противозаконно лишаване от свобода, измама, злоупотреба с власт. Трафикът е процес, 
който води до всякакъв вид експлоатация.  

https://crc.sacp.government.bg/
http://www.sos-svetulka.net/
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Въпрос към децата: Какво разбрахте от това определение за трафика? 

Трафикът има три елемента: 

 действие – включва привличането/примамването, транспортирането, предаването/трансфера до настаняването на отвлечените 
деца; 

 средства – как е направено действието. Трафикантите може да използват заблуда, заплаха, сила, принуда, отвличане, измама, 
злоупотреба с власт или уязвимост, да платят на трето лице; 

 цел – защо се прави трафикът. Може да има много причини, например за сексуална експлоатация, проституция, принудителен труд, 
просия и др. 

Въпрос към децата: С какво е свързан трафика? 
Видове трафик: 

 "Вътрешен трафик" е трафик на деца в границите на страната. Например: децата биват набирани от икономически по-изостанали 
райони и транспортирани към по-развитите части на страната.  

 "Международен трафик" - осъществява се чрез превеждане на трафикираното дете през държавната граница и експлоатиране в 
друга страна.  

Въпрос към децата: Разбрахте ли какви са видовете трафик? 
Трафикът е престъпление! Той е световен проблем и много доходоносен престъпен бизнес, който се случва всеки ден. Трафикът на деца е 

организирана криминална дейност, чиято цел е висока печалба. Трафикираните деца са транспортирани, укривани и затваряни. Те губят свободата 
си на движение и са контролирани от трафиканта. Трафикантът печели от експлоатацията на децата.  

Какво причинява той на трафикираното дете?  

Той причинява почти напълно необратими последствия върху детето, семейството, общността. Всяко трафикирано дете реагира различно 
на преживяното и трябва да бъде подкрепено и получи професионална помощ за да се справи както с моментната ситуация, така и с последствията 
от нея. Ако детето бъде спасено в по-ранен етап, то преживяванията от по-късното детство, свързани с позитивни взаимоотношения ще повлияят 
благоприятно на възстановителния процес.  

Кои са защитните фактори?  

Защитните фактори като позитивни родителски грижи, информираност за правата и подкрепа в училище, могат да намалят склонността на 
децата да се въвличат в престъпни действия, антисоциално поведение и повторен трафик. 

Въпрос към децата: Как мислите какво ще ви предпази от трафика на деца? 
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Стъпка 5. Казус и въпроси, свързани с това как можеш да попаднеш в рискова ситуация за трафик на деца - връзка с урок 2 

5.1. Прочетете на децата казуса на К. и И. от приложение № 4 , който ще бъде и връзка към урок 2. 

5.2. Дайте на децата домашна работа: Помислете вкъщи, може да обсъдите и с родителите си или със свои приятели: Дали К. и И. са в риск 
от трафик на деца и ако „ да“, помислете, откъде идват рисковете за тях. 

Стъпка 6. Децата отговорят на въпросите от мобилното приложение 

 По Ваша преценка или в края на часа или за домашно кажете на учениците да инсталират на телефоните си мобилното приложение и да 
отговорят на въпросите от урок 1. В случаите, когато не всички деца имат смартфон разпределете децата да работят по групи или могат да ползват 
теста от сайта: https://test.sos-svetulka.net/index.php/lessons.  

Стъпка 7. Попитайте учениците, дали имат нещо неясно? 

 Пояснете неясните неща. 

Стъпка 8. Задайте на учениците оценъчния въпрос за часа и попълнете таблицата 

Попитайте учениците кое е най-важното нещо, което научиха от този урок и с отговорите попълнете третата графа от Ресурс № 2.  

Стъпка 9. Заключение 

Обобщете – защо е важно децата да знаят правата си - помагат за развитие на социални умения и изграждане на активни личности. 
Информираните и знаещи правата си деца много по-трудно биха допуснали тяхното нарушаване и въвличане в рискови ситуации и опасности, 
каквато е трафика на деца. 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://test.sos-svetulka.net/index.php/lessons
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Урок 2 

Въвличане в трафик. Аз в риск ли съм? 

 

Цел на урок 2 

Да запознае децата с: 

 това как започва трафикът; 
 защо децата се въвличат в него.  

 

 

Резултати от урок 2 

Децата знаят: 

 кои са децата в по-висок риск от въвличане в трафик - характеристики; 
 кои са действията на трафикантите при въвличането на деца в трафик – методи на въвличане. 

Децата умеят: 

 Да разпознават потребности, които водят до риск; 
 Да разпознават различни процеси на въвличане в трафик; 
 Да разпознават някои последици от трафик при деца. 

Децата са по-осъзнати за това как: 

 Неудовлетворени емоционални и материални потребности могат да доведат до повишен риск от трафик; 
 Какви мотиви могат да бъдат скрити зад определени действия, свързани с въвличане в трафик  
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Необходими материали и ресурси за подготовка на урок 2 

 

 Компютър със свързан към него екран с LCD прожектор 
 Достъп до Интернет 
 Интерактивна  бяла дъска и маркери  
 Флипчарт с хартия за постери и маркери 
 Достъп до мобилното приложение  
 Таблицата в помощ на усвояване на материала – Ресурс № 2 
 Казусът на К. и И. – приложение № 4 
 Характеристики на децата в по-голям риск от трафик – приложение № 5 
 Методи за въвличане в трафик на деца с цел сексуална експлоатация – приложения № 6 

 
 
 
 

Предложение 

  

Запознайте се предварително с необходимите материали и ресурси към урока, за да можете да прецените в случай, че обемът на 
информация е много как да го съкратите, като подберете най-важното, което децата имат нужда да научат за сега. 

Преценете, дали за Вашият клас е подходящо да раздадете някои от приложенията или ресурсите като "хендаути", дали би им помогнало 
да работят по-добре или биха ги разсейвали. Възможно е да им ги раздадете на края на часа.   

Когато разделяте класа на малки групи е възможно някой да не желае да се включи в кръга поради притеснение или несигурност. Първата 
стъпка е да го поканите при останалите, за да бъде част от групата. Ако съпротивата е голяма, оставете отворена възможността да се включи, когато 
намери за добре. Уверете момчето или момичето, че искате да бъде в кръга, но решението за това е лично, стига да не пречи на процеса, който се 
случва между останалите. Във всяка група е хубаво да има и момичета и момчета. 
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Процес на провеждане на урок 2 – разпределение по основни дейности 

 

 

Дейност на учителя в урока 

(в хронологичен ред) 

Обучителни материали и инструменти за урока 

(в приложения) 

1. Направете връзка са урок 1 и представете темите за урок 2. 
2. Запознайте учениците с: 

 съдържанието на  урок № 2 
 характеристики на детето в риск от трафик  
 основни групи деца в риск 
 основни причини за трафик на деца с цел сексуална експлоатация 

3. Представете основни методи за въвличане в трафик  
4. Заключение и връзка с урок 3 
5. Отговаряне на въпросите от теста 
6. Попитайте децата има ли нещо неясно? 
7. Задайте на децата оценъчния въпрос за часа и попълнете таблицата 
8. Заключение 

1. Текстът от ръководството и/или Ресурс № 2 
2. Приложения № 4 и 5 

 
 
 
 

3. Приложение № 6 
4. / 
5. В сайта или в мобилно приложение 
6. / 
7. Ресурс № 2 
8. Текстът от ръководството 
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Предложение за разпределение на дейностите в урока в стъпки 

 

 

Стъпка 1. Направете връзка с урок 1 – 10 мин. 

1.1.  Започнете с въпроси към класа, които препращат към Урок 1: 

 Какво е трафикът? 

Целта е да припомните на учениците, че трафикът е незаконно набиране, укриване, транспортиране и продажба на деца в рамките на страната 
или друга страна с цел злоупотреба и експлоатация и независимо от изразената воля чрез използване на принуда, отвличане, противозаконно 
лишаване от свобода, измама, злоупотреба с власт. Трафикът на деца е световен проблем и много доходоносен престъпен бизнес, който се случва 
всеки ден. 

 Има ли нещо неясно по определението за трафик?  
 Какви въпроси, свързани с трафика бихте искали да обсъдим днес и през следващите часове? 

Може въпросите да се изпишат на флипчарт или да се използва Ресурс № 2. 

1.2.Представете темите за днешния урок:  

 кои са децата в по-висок риск от въвличане в трафик,   
 основните фактори за въвличане в трафик,  
 методи на въвличане на деца в трафик. 

Стъпка 2. Кои са децата в по-висок риск от въвличане в трафик-характеристики – 15 мин. 

2.1. Пуснете на учениците видеото https://www.youtube.com/watch?v=k7jZgxRkNZ0  и след това започнете кратка дискусия: 

Попитайте децата какво според тях прави едно дете уязвимо, за да бъде в по-голям риск от трафик? Покажете им следния текст от сайта 
www.sos-svetulka.net към урок 2, маркиран в зелено:  

 Бедност 
 Липса на добро образование 
 Наивност 

https://www.youtube.com/watch?v=k7jZgxRkNZ0
http://www.sos-svetulka.net/
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 Липса на сигурност в семейството  
 Преживяно насилие 
 Преживяване на самота 

Попитайте учениците кои варианти ще посочат като верни? Може да бъде вярно всичко изброено. 
2.2. Знания: 

Запознайте учениците с характеристиките на децата, които са в по-висок риск от трафик - приложение № 5 съдържа допълнителна 
информация за тях. 

Като цяло, децата са рискова група, тъй като все още нямат натрупан социален и емоционален опит, не могат да разпознават рисковите 
ситуации и следователно могат да бъдат лесно манипулирани.  

Основни групи от деца, които биват въвлечени в трафик са (има ги изброени и на www.sos-svetulka.net): 

 Деца, чиито родители нямат добра емоционална връзка с тях и не успяват да упражняват родителски контрол (допълнителна 
информация: тези деца може да са такива, които търсят разбиране извън семейството си и често бягат от вкъщи и това ги прави 
лесно уязвими на всички видове насилие навън); 

 Деца, които са свидетели на домашно насилие, или спрямо които има насилие (допълнителна информация: проблемите в 
семейството ги карат да търсят разбиране и приемане навън); 

 Деца, които живеят в бедност (допълнителна информация: деца, които живеят при много лоши условия и в голяма бедност, могат 
да се чувстват задължени да помагат материално на семейство си. Желанието им да помогнат на семейството си ги поставя във 
висок риск от въвличане в трафик с цел джебчийство и/или  просия.); 

 Деца, които не живеят заедно с родните си семейства, а са настанени при близки, в приемни семейства или в домове 
(допълнителна информация: най-често тези деца и юноши биват примамвани с обещания за по-добър живот в чужбина или в по-
голям град в страната и там биват експлоатирани сексуално или трудово. Трафикантите се възползват от липсата на връзка със 
семейството на тези деца,  нуждата им от близост и грижа, както и от липсата на  контрол и грижа, които се дават в семейството.); 

 Деца на улицата (допълнителна информация: децата на улицата са беззащитни, те живеят без родителски надзор и трафикантите се 
възползват от това, че децата нямат близък човек, който да ги предпази от потенциални опасности). 

2.3. Развитие на умения - упражнение в стъпки:  

1. Припомнете на децата историята на К. и И., по която имат домашна работа (приложение № 4) 

2. Разделете класа на малки групи от 4-5 деца и ги помолете да обсъдят в групата следните въпроси:  

 Доколко К. е в риск от трафик? Какво я прави такава? (Тя е момиче, в ранна възраст, вероятно не е ромка и не живее в бедност, не е 
живяла в дом, но идва от семейство, в което емоционална връзка с родителите к сякаш не е стабилна.) 

 Доколко И. е в риск от трафик? Какво го прави такъв? 

http://www.sos-svetulka.net/
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Помолете една група деца да представи разсъжденията си за К. и една за И. Дайте на останалите възможност да допълнят. 

Може да обобщите, че тези две характеристики на детето в по-голям риск от трафик: липсата на споделяне и наличието на трудна житейска 
ситуация, са важни характеристики на уязвимост на децата по принцип. Към тези характеристики може да се добави възрастта и пола. 

Стъпка 3. Методи за въвличане в трафик – 10 минути 

 3.1. Знания: 

Запознайте децата с методите за въвличане в трафик чрез разглеждане на приложение № 6, съдържащо допълнителна информация за тях. 

Основните методите за въвличане на деца в трафик са: чрез принуда и чрез манипулация. Манипулацията е машинация, измама, заблуда, 
скрито водене и като процес тя има своите цели, задачи, методи и средства и, подобно на въздействието, може да носи положителен или 
отрицателен знак. За да се избегне двусмислието, обаче, предварително трябва да се заяви целенасочената употреба. Понякога трафикантите 
смесват двата подхода като едновременно манипулират психологически детето и прилагат насилие върху него. 

Покажете на  децата следния текст от сайта www.sos-svetulka.net: „Накратко, въвличането в трафик става чрез:  

 Принуда (чрез насилие);  
 При пътуване в чужбина;  
 Чрез приятел, познат;  
 Интернет;  
 Доброволно тръгване след заблуда;  
 Предлагане на хубави дрехи и други неща (манипулация).“ 

3.2.Развитие на умения: 

Упражнение в разпознаване на механизмите за въвличането в трафик чрез обяснение на метода „Loverboy“. 

Представете на класа основните стъпки, които използва „Loverboy“ и ги помолете да определят какви методи на въвличане разпознават. 

1.Срещата: Приятно момче говори с теб, или ти е представен от приятел. Това може да се случи в училище, в парк, в кафе, в клуб, 
навсякъде, може и в Интернет. Срещате се… 

2. Впечатляване: Дава ти хубави подаръци, може и мобилен телефон, хубаво бижу или парфюм, дрехи. Лудо се влюбваш в него. Мислиш – 
„Това е момчето, за което съм мечтала. Толкова е готин, казва ми, че съм красива и би направил всичко за мен.“ Носи скъпи дрехи и изглежда 
много добре. 

http://www.sos-svetulka.net/
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3. Начало на връзка: Вече има истинско ухажване. Ти си неговото гадже. Ходите на кино, при приятели, с колата му навсякъде. Не се 
виждаш с приятелките си както преди, но това не те вълнува, той те обича, а приятелите ревнуват. Не разговаряш с приятели и близки, които не го 
харесват. Той е страхотен, те просто не те разбират. 

4. Заедно: Щастлива си и си готова на пълна интимност с него. Това е романтично, той е много мил. Малко по малко решаваш да напуснеш 
дома си, защото той иска да бъдеш с него непрекъснато. 

5. Въвличане в трафик: Казва, че дължи пари, които трябва да изплати на приятел и единствено ти можеш да му помогнеш, като отидеш на 
среща с неговия приятел за една нощ. Този приятел е много агресивен и твоето гадже знае това. 

6. Склоняване към трафик: Той е направил толкова много за теб, че чувстваш, че трябва да направиш нещо, за да му се отплатиш, но той се е 
променил и започваш да се колебаеш. Все пак оставаш с него, защото ти обещава хубави неща. 

7. Дете в трафик: Вече разбираш, че всичко е лъжа.  Но той те заплашва, че ако не вършиш това, което иска ще пострада цялото ти 
семейство или всички ще разберат. Чувстваш се отвратена, страх те е, но все още го обичаш. (Има ги качени на www.sos-svetulka.net.)  

В края на упражнението може да запознаете учениците с основните характеристики на метода „Loverboy“ за тяхна информация: 

 Съвсем от скоро сте заедно, а той ви внушава, че никой не би ви обичал като него; 
 Изнудва ви за пари – убеждава ви, че само вие можете да помогнете да възстанови дълговете си, да реши финансовия си 

проблем; 
 Подменя паспорта ви или личната ви карта, поради непълнолетната ви възраст, за да можете да пътувате в чужбина без 

разрешение на  родителите ви или фалшифицира документи; 
 Убеждава ви да заминете с него за чужбина за да започнете нов живот; 
 Убеждава ви колко би било добре да работите като танцьорка, стриптизьорка или компаньонка; 
 Предупреждава ви на никого да не казвате за заминаването; 
 Иска да ви изпрати сама в чужбина като обещава и той скоро да се присъедини; 
 Когато изказвате пред него притеснения или съмнения относно заминаването, той реагира обидено и ви казва, че му нямате 

доверие и не го обичате достатъчно; 
 Убеждава ви да правите секс с неговите приятели; 
 Когато ви е омръзнало от бедност и мизерия и искате да спечелите повече пари, отколкото можете с обикновена работа; 
 Ако нямате близки, собствен дом и не чувствате, че сте обвързана или нещо ви задържа тук; 
 Когато се чувствате много самотна и искате да се спасите от самотата; 
 Когато жадувате за едно ново начало. 

Пуснете на учениците следното видео, като преценете, дали е подходящо за децата между 10-12г. възраст:  

https://www.youtube.com/watch?v=G4TrNxMLBdc  

http://www.sos-svetulka.net/
https://www.youtube.com/watch?v=G4TrNxMLBdc
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3.3.За домашно:  

Поставете на децата задача да помислят или писмено да отговорят на някои от следните въпроси: 

Като имаме пред всичко, което вече научихте за трафика: 

 Как да казваме „не“ на хората, които ни молят за нещо, от което се чувстваме неудобно или застрашени? 
 Как да отговаряме на хора, които не познаваме и които се опитват да ни заговорят, предлагат неща, които са привлекателни за нас? 

Стъпка 4. Заключение и връзка с урок 3 

В заключение може да повторите и дефиницията на трафик: „Трафикът на хора е съвременна форма на робство. Той е една от най-
сериозните форми на потъпкване на основните човешки права. Въпреки, че най-често жертви стават неграмотни, бедни, социално слаби деца или 
такива, които нямат родители, също толкова вероятно е дете да стане жертва на трафик заради непознаване или подценяване на рисковете, 
наивност, ниско самочувствие или просто потребност от близост и разбиране за преодоляване на трудна ситуация. Не е задължително трафикантът 
да е непознат. Той може да е твой познат, гадже, близък или дори роднина“. 

В урок 3 ще говорим за това как става въвличането в трафика, какви са последиците от него и как да се справите с риска. 

Стъпка 5. Отговаряне на въпросите от теста – 5-10 минути 

Помолете децата да отворят теста (от мобилното приложение или от сайта: https://test.sos-svetulka.net/index.php/lessons) към урок 2 и в 
рамките на 5 - 10 минути да отговорят на въпросите. 

Стъпка 6. Попитайте учениците, дали имат нещо неясно? 

 Пояснете неясните неща. 

Стъпка 7. Задайте на учениците оценъчния въпрос за часа и попълнете таблицата 

Попитайте учениците кое е най-важното нещо, което научиха от този урок и с отговорите попълнете третата графа от Ресурс № 2.  

Стъпка 8. Заключение 

Обобщете – защо е важно децата да знаят правата си - помагат за развитие на социални умения и изграждане на активни личности. 
Информираните и знаещи правата си деца много по-трудно биха допуснали тяхното нарушаване и въвличане в рискови ситуации и опасности, 
каквато е трафика на деца. 

 

 

https://test.sos-svetulka.net/index.php/lessons
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Урок 3 

Процесът на въвличане в трафик, последици от него и стратегии за справяне с риска 
 

Цел на урок 3  

Да запознае децата с: 

 процеса на въвличане в трафик; 
 последиците от трафика върху децата, семействата и общността; 
 стратегии за справяне, които се използват срещу трафика; 
 и да повиши чувствителността на децата към темите и да развие умения по тях. 
 
 

Резултати от урок 3 

Децата познават: 

 процеса на въвличане в трафик; 
 последствия от трафика върху деца, семейства, общности; 
 стратегии за предпазване от трафик. 

 
Децата умеят: 

 да разпознават рискови ситуации, свързани с различни процеси на въвличане в трафик; 
 да разпознават някои последици от трафик при деца. 

Децата са по-осъзнати за това, че процесът на въвличане в трафик е поредица от съгласия за участие в нещо, за което детето има съмнения, 
както и че тази поредица от съгласия може да бъде спряна когато детето сподели в семейство и близки, когато не се съгласи, когато свери с близки 
своите съмнения.  Децата са по-осъзнати за това, че трафикът е възможно да бъде предотвратен от тях самите – когато са активни, не се страхуват 
да споделят, преодолеят чувствата на вина и срам, ако се въвлекат в него.  
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Необходими материали и ресурси за подготовка на урок 3 

 

 Компютър със свързан към него екран с LCD прожектор 
 Достъп до Интернет 
 Интерактивна  бяла дъска и маркери  
 Флипчарт с хартия за постери и маркери 
 Достъп до мобилното приложение  
 Таблицата в помощ на усвояване на материала – Ресурс № 2 
 Казусът на К. и И. – приложение № 4 
 Стратегии за справяне при методът „Loverboy“ – приложения № 7 
 

 
 

Предложение 

 

Запознайте се предварително с необходимите материали и ресурси към урока, за да можете да прецените в случай, че обемът на 
информация е много как да го съкратите, като подберете най-важното, което децата имат нужда да научат за сега. 

Преценете, дали за Вашият клас е подходящо да раздадете някои от приложенията или ресурсите като "хендаути", дали би им помогнало 
да работят по-добре или биха ги разсейвали. Възможно е да им ги раздадете на края на часа.   

Когато разделяте класа на малки групи е възможно някой да не желае да се включи в кръга поради притеснение или несигурност. Първата 
стъпка е да го поканите при останалите, за да бъде част от групата. Ако съпротивата е голяма, оставете отворена възможността да се включи, когато 
намери за добре. Уверете момчето или момичето, че искате да бъде в кръга, но решението за това е лично, стига да не пречи на процеса, който се 
случва между останалите. Във всяка група е хубаво да има и момичета и момчета. 
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Процес на провеждане на урок 3 – разпределение по основни дейности 

 

 

 

Дейност на учителя в урока 

(в хронологичен ред) 

Обучителни материали и инструменти за урока 

(в приложения) 

1. Направете връзка с предишните два урока през домашните, дайте възможност за 
въпроси, припомнете заключението от урок 2. 

2. Представете на учениците темите за днес: 
     *процеса на привличане,  
     *последствия от трафика за детето, неговите близки и общност, 
     *предпазване от трафик, 
     *предпазване и помощ за приятел попаднал в подозрителна ситуация. 

3. Работа по казус и интерактивна игра 
4. Обобщение не резултатите от работата по казус  с фокус върху темите на урока 
5. Отговаряне на въпросите от теста 
6. Попитайте учениците има ли нещо неясно 
7. Задайте на децата оценъчния въпрос за часа и попълнете таблицата 
8. Заключение и връзка с урок 4 

1. Текстът от ръководството и приложение № 4 
 

2. Текстът от ръководството, приложение № 4, 
мобилното приложение. 
 
 
 

3. Текстът от ръководството, Ресурс № 3  
4. Приложение № 7 
5. В сайта или в мобилното приложение 
6. / 
7. Ресурс № 2 
8. Текстът от ръководството 
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Предложение за разпределение на дейностите от урока в стъпки 

 

 

Стъпка 1. Връзка с изминалите два урока – 15 минути 

1.1. Използвайте домашните от  урок 1 и урок 2, за да припомните рисковете от историята (домашно от урок 1, приложение № 4) и 
стратегията за казване на „не“ (от урок 2). С това ще въведете основната идея на урок 3 - че въвличането е поредица от ситуации, на които детето 
има ресурс да отговори с отказ. 

1.2. Упражнение: Разделете децата в групи от 4-5 (можете да използвате групите, които са били сформирали в миналия час) и задайте 
въпросите, като ги свържете с историята на К. и И.: 

 Кои са рисковите моменти на въвличане за К.? 
 Как може К. да каже  „не“ на И., когато той я кани да отидат на парти двамата без тя да съобщи на родителите си? 
 Как да може К. да откаже на младите момичета в неговата къща да участва в неща, в които те я въвличат против нейното желание? 

Стъпка 2. Представяне на тема 1: Трафикът като процес - 10 минути мозъчна атака 

2.1. Знания. 

Споделете с учениците следната информация: 

Защо може да си в риск? 
Списък на възможни причини, едно дете да не бъде добре защитено от трафик (ако има повече причини има повече риск): 

 Ако е неграмотно  
 Ако живее в бедност и недостиг  
 Ако няма родители  
 Ако има ниско самочувствие 
 Ако не познава рисковете   
 Ако е наивно  

Кой може да се опита да те въвлече? 
Не е задължително да бъдеш вербуван за трафик от непознат човек, трафикант може да се окаже и твой познат, близък или роднина.  
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Къде може да се случи? 
Вербуването може да започне навсякъде - в България или в чужбина, на село или в големия град и няма значение, дали си богат или беден, 

момче или момиче. в интернет, в кафето, пред училище, на купон, в дискотеката, по време на пътуване в България или в чужбина. 
 
Обобщете рисковите моменти , определени от децата. На базата на обобщението направете заключението, че въвличането в трафик е 

процес – поредица от рискови ситуации. Това знание е важно, защото децата и възрастните имат време да го осмислят, да изберат стратегия за 
справяне и да реагират. 

За да затвърдите горното знание, влезте в сайта www.sos-svetulka.net и натиснете синия мигащ бутон от урок 3 - стратегии за справяне с 
риска (работа по казус), където хронологично са посочени рисковите ситуации на И. и К. Покажете ги на децата и ги попитайте какво може да 
направи К., за да избегне риска, както е посочено и в таблицата тук:   

Риск Какво може да направи К.?  

1. К. не винаги споделя с родителите къде ходи с И. Когато я питат, тя 

отговоря – излизам с И., но не обяснява къде и  кого. 

 

2. И. кани К. на непознато място и не обяснява кое е това място и кой ще 

бъде там. Държи се загадъчно и отказва да отговори на въпросите на К.  

 

3. И. внушава на К. тя да не съобщи за това на родителите си.   

4. К. се съгласява и следва И.  

5. К. и И. минават през непознати за К. места и вървят 20 минути.  

6. К. се озовава в непозната стая с възрастни непознати хора.  

7. К. се озовава в стая, в която И. го няма.  

8. К. разговаря с непознати момичета.  

9. М. кани К. да се качи в колата му.  

10. М. прави подарък на К.  

 

http://www.sos-svetulka.net/
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2.2. Развитие на умения за разпознаване на трафика като процес: децата трябва да осъзнаят, че трафикът е процес,  да преценяват в кой 
етап от този процес могат да се намират, кои са възможните стратегиите на всеки от тези етапи.  

Задача за развиване на умения: Въз основа на текста от горната таблица (или на приложение № 4) заедно с децата: 

 Определете етапите, през които И. и К. преминават в историята. 
 В коя част от процеса на въвличане в трафик се намират И.?  
 В коя част от процеса на въвличане в трафик се намира К.? 

2.3. Обобщение на основната информация за трафика (преценете, дали е подходящо за децата между 10-12г. възраст): 

Пуснете на учениците последователно двете видеа за сексуалната експлоатация –  

https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=4ODG4V32j-A и https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=nyT5g2Jt2xo . 

Стъпка 3. Представяне на тема 2: Последици от трафика – 10 минути 

3.1. Задачи за осъзнаване на емоциите. Цел на задачите е да помогне на децата да идентифицират емоциите „страх“, „срам“, „вина“,  които 
пречат на децата, участващи в някои от процесите на трафик, да споделят проблема и да развият начин за спиране на въвличането.   

Задача 1: Използвайте играта „Мислене с 6 шапки“ от Ресурс 3, за да помогнете на децата да осъзнаят преживяванията през личен опит , 
който ще получат в играта.  

Задача 2: Водете дискусия, като използвате някои или всички от следните въпроси: 

 Как се чувстват И. и К. в къщата на М.? 
 Как ще се отрази тяхното преживяване в нея на отношенията на .К с другите хора? 
 Как ще се отрази тяхното преживяване на отношенията между К. и И.? 
 Как смятате, че преживяното от К. ще се отрази на отношенията в нейното семейство? 

3.2. Знания. 

На базата на споделеното от децата, обобщете знания за последиците: Какво може да ти се случи, след като попаднеш в трафик: 

 да си много далеч от родителите, близки, приятели, дори извън страната и да няма на кого да се довериш, това страшно да те 
изплаши и да изпаднеш в шок; 

 да не намираш вариант за бягство и това да те кара да се чувстваш в капан; 
 да се чувстваш виновен и да се обвиняваш, че заслужаваш това, което ти се случва защото си лошо дете;  
 да се чувстваш засрамен от прекрачването на интимните ти граници; 
 да изпитваш негативно отношение към собственото си тяло, чувство за омърсяване и отвращение; 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=4ODG4V32j-A
https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=nyT5g2Jt2xo
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 може да започваш да усещаш, че се привързваш към насилника; 
 да сънуваш кошмари или да не можеш да спиш; 
 да започнеш да се ядосваш и/или отчайваш; 
 да започнеш да взимаш наркотици, лекарства или да ти се яде повече храна от обикновено; 
 да не можеш да взимаш решения за себе си; 
 да се разболееш от ХИВ, СПИН или някоя полова болест; 
 ако си момиче може да забременееш. 

 

Знанията за последиците от трафик могат да се организират така:  

Въвличането в трафик предизвиква:  

 силни емоции, състояния на кризи, в които децата преживяват шок, който ги прави неспособни да реагират. Кризите са   
краткотрайни, или продължителни и се характеризират от състояния на обърканост и безпомощност. Основните преживявания са 
страх, срам, недоверие. Тъй като трафикантите искат децата да пазят в тайна въвличането в трафик,  децата се чувстват откъснати от 
семейството си и от подкрепата на приятели. Това води до самота, отчаяние, зависимост от трафикантите, загуба на  надежда за 
промяна. 

 специфични трудности – децата трудно разказват историята си, тревожни са, не могат да си намерят място и често нарушават 
дисциплината, гневят се, обвиняват себе си. Могат да имат нощни кошмари, не могат да се концентрират и да учат, понякога 
започват да употребяват  алкохол и наркотици. Много важна последица е зависимостта от насилника.  Отношението към себе си се 
променя. Детето се чувства лошо, неспособно, омърсено. 

 безпомощността е онова, което прави събитието непоносимо. Т.е. колкото по-безпомощна се чувства детето, толкова по-
непоносимо е преживяването. Запазването на самообладание, в която и да е от фазите на въвличането в трафик, е ключово в 
търсенето на вариант на спасение от ситуациите на въвличане.   

 Основен начин за поддържане на трафика е контролът, който трафикантите упражняват върху децата. Този контрол води до 
изолация на детето от средата му на съученици, приятели, роднини. Нарушаване на тайната, колкото и да е трудно това премахва 
контрола и връща увереността на детето. 

Трафикът въздейства върху семейството на деца, въвлечени в трафик. Как едно семейство ще реагира на събитията, свързани с трафика, 
зависи от умението му за справяне с проблеми, наличието или отсъствието на подкрепяща среда, степента на ангажираност на държавните 
институции по случая. Ако дете, въвлечено в трафик изпраща пари вкъщи , това може да е стимул за други семейства да изпращат децата си на 
трафиканти, което е удар върху цялата общност. Когато трафикът се нормализира в една общност, животът на общността се променя: училището 
престава да е важно, развиват се отношения на насилие и погазване на права,  доверието в общността намалява, което поддържа бедността и 
рисковете за по-младите поколения. 
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Стъпка 4. Стратегии за справяне 

4.1. Задачи за умения: в двойки децата могат да помислят по въпросите:  

 Кой трябва да помогне на И.? 
 Кой трябва да помогне на К.?  
 Какви са начините на М. и К. да прекъснат връзката с Мишо и компания? 

4.2. Стратегии за справяне при „Лавърбой“ – раздайте на учениците приложение № 7. 

4.3. За домашно: На кого могат да се обадят К. и И. за помощ? - Преход към урок 4 

Стъпка 5. Отговаряне на въпросите от теста 

 Помолете децата да отворят теста (от мобилното приложение или от сайта: https://test.sos-svetulka.net/index.php/lessons) към урок 3 и в 
рамките на 5 - 10 минути да отговорят на въпросите. 

Стъпка 6. Попитайте учениците, дали имат нещо неясно? 

 Пояснете неясните неща. 

Стъпка 7. Задайте на учениците оценъчния въпрос за часа и използвайте таблицата от приложението 

Попитайте учениците кое е най-важното нещо, което научиха от този урок и попълнете третата графа от таблицата – Ресурс № 2. 

Стъпка 8. Заключение и връзка с урок 4 

5.1. Трафикът на деца може да се спре ако: 

 децата познават процеса; 
 съобщават при най-малко съмнение за трафик; 
 създават начин за справяне както с моментната ситуация, така и с последствията от нея. 

5.2. Последиците от трафик могат да се преодолеят най-лесно в началните процеси на въвличане в него и доверието в детето е най-важно. 

 

 

 

https://test.sos-svetulka.net/index.php/lessons
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Урок 4 

ПРЕВЕНЦИЯ. ВИДОВЕ ЗАЩИТА. ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ 
 

Цел на урок 4  

 

Да запознае децата с: 

 смисъла и целите на превенцията на трафика; 
 възможностите за защита от трафика; 
 информация за институции и услуги, които могат да съдействат за предпазване и борба с трафика на хора. 

 

 

Резултати от урок 4 

Децата познават: 

 Усилията, които се правят по света и в България, за да се предотврати трафикът на хора.  
 Начините, по които те самите могат да участват в борбата с трафика на хора. 
 Начините, по които могат да се защитят или да помогнат на друго дете да се  защити от трафик. 
 Институции и услуги на тяхната територия, от които могат да търсят помощ. 

Децата умеят: 

 Да се пазят от рискови ситуации. 
 Да боравят с разнообразни стратегии за защита от трафик. 
 Да предприемат разнообразни начини за огласяване на проблема и информиране на останалите деца и възрастни. 
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Необходими материали и ресурси за подготовка на урок 4 

 

 Компютър със свързан към него екран с LCD прожектор 
 Достъп до Интернет 
 Интерактивна  бяла дъска и маркери  
 Флипчарт с хартия за постери и маркери 
 Достъп до мобилното приложение  
 Казусът на К. и И. – приложение № 4 

 
 

Предложение 

 

Запознайте се предварително с необходимите материали и ресурси към урока, за да можете да прецените в случай, че обемът на 
информация е много как да го съкратите, като подберете най-важното, което децата имат нужда да научат за сега. 

Преценете, дали за Вашият клас е подходящо да раздадете някои от приложенията или ресурсите като "хендаути", дали би им помогнало 
да работят по-добре или биха ги разсейвали. Възможно е да им ги раздадете на края на часа.   

Когато разделяте класа на малки групи е възможно някой да не желае да се включи в кръга поради притеснение или несигурност. Първата 
стъпка е да го поканите при останалите, за да бъде част от групата. Ако съпротивата е голяма, оставете отворена възможността да се включи, когато 
намери за добре. Уверете момчето или момичето, че искате да бъде в кръга, но решението за това е лично, стига да не пречи на процеса, който се 
случва между останалите. Във всяка група е хубаво да има и момичета и момчета. 
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Процес на провеждане на урок 4 – разпределение по основни дейности 

 

 

 

Дейност на учителя в урока 

(в хронологичен ред) 

Обучителни материали и инструменти за урока 

(в приложения) 

1. Работа с домашното задание от урок 3. 
2. Въведете темата на урок 4. Работа с дефиницията за превенция на трафика. 

Описание на стъпките по упражнение по превенция. 
3. Представяне и упражняване на видовете защита. 
4. Обсъждане на източниците на информация и подкрепа.  
5. Отговаряне на въпросите от теста. 
6. Пояснете неясните неща, ако има такива. 
7. Задайте оценъчния въпрос за часа. 
8. Заключение. 
9. Обратна връзка за цялото обучение от учениците и от учителя. 

1. Флипчарт и маркери   
2. Текстът от ръководството 

 
3. Приложение  № 4, флипчарт, маркери 
4. В менюто КОНТАКТИ на сайта 
5. В сайта или мобилното приложение 
6. /  
7. Текстът от ръководството и Ресурс № 2.  
8. / 
9. В менюто на сайта  
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Предложение за разпределение на дейностите от урока в стъпки 

 

 

Стъпка 1. Работа с домашното задание от урок 3 

1.1.Моля, припомнете на учениците домашното задание от урок 3. Нека в малки групи децата да обсъдят решенията, които са дали и 
аргументите си за тях и да ги обобщят.  

1.2. Всички решения се представят на флипчарт и се обсъждат от цялата група. 

Стъпка 2. Въвеждане на темата на Урок 4. Работа с дефиницията за превенция. 

2.1. Нови знания  

Представете темите за деня:  

 превенция на трафика,  
 видове защита и къде има допълнителна информация за трафика и институциите, които могат да ги защитят.  

2.1.1. Попитайте учениците знаят ли какво значи думата превенция. Заедно създайте своята дефиниция за превенция.  

След това представете значението на тази дума (на латински: praeventio – изпреварвам, предупреждавам; на английски: prevention) - 
термин от наказателното право, с който се означават предварителните правоохранителни мерки насочени към предотвратяване 
извършването на престъпления и други правонарушения. Обсъдете дефиницията, като разтълкувате използваните в нея думи и термини. 

2.1.2. Попитайте учениците хрумва ли им нещо, което може да бъде направено предварително, за да се предотврати трафикът на деца 
в България? Какво те самите могат да направят за себе си, приятелите си и за други непознати деца? Какво могат да направят техните 
близки, съседите и другите възрастни в квартала или мястото, където живеят? Какво могат да направят професионалистите и политиците в 
България? 

Покажете на децата  текста https://sos-svetulka.net/vsichki-uroci-10-12/urok-4/ с идеите, какви превантивни мерки могат да се вземат на 
различни нива. Пояснете ги и ги обсъдите заедно: 

А. На индивидуално ниво  

https://sos-svetulka.net/vsichki-uroci-10-12/urok-4/
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 Децата да могат да се изразяват свободно - децата да се чувстват свободни да споделят с възрастните важните за тях неща, да говорят без опасения от 
подценяване, оценка или смъмряне. Обсъдете ситуации, в които би било трудно да се сподели нещо с родителите – тайна, срам, страх от наказание. Сравнете 
заедно какви са последиците, ако се премълчи пред родителите и ако им се каже. Потърсете заедно други хора и възможности за споделяне.

 Децата да са информирани за правата и отговорностите си – децата да познават правата и отговорностите си, да са запознати с опасността от трафик и как да 
се предпазят от него.

 Децата да умеят да казват „Не“ на някой, който иска нещо от тях, например: „Обясних добре, защо не мога да го направя”. И др.

Б. На гражданско ниво 

 Родители, здравни работници, учители, полицаи, социални работници и други да са добре информирани за риска от трафик на деца и начините за защита от 
него - професионалистите се нуждаят от умения, знания, авторитет и мотивация за идентифициране и реагиране на проблемите за закрила на детето.

 Хората от квартала и местната общност да са наясно и да помагат за справяне с рискови ситуации, касаещи закрилата на децата. И др..

В. На национално ниво 

 Медиите да са запознати и да говорят за опасността от трафика на деца.
 Политиците и професионалистите да действат компетентно и загрижено. 
 Професионалната помощ помага за прекратяване на травмиращото събитие и тежките последствия за преживяванията и развитието на децата.
 Международните организации за превенция и защита от трафик да действат заедно.
 Промяна на нагласите на хората чрез говорене по темата. Това повишава възможностите за разкриване на случаите на домашно насилие и сексуално 

малтретиране, които са рискови за преминаване към трафик. 

България е една от първите държави на ниво ЕС (често посочвана като добра практика) с много добре изградена институционална, законодателна рамка, както 
и механизми за координация. Причините за това са различни, включително пред-присъединителните критерии за членство на България в ЕС и факта, че е 
основно страна на произход за жертвите и т.н.
В България има национален, специализиран орган във връзка създаването и прилагането на политиките, а именно НКБТХ към МС, както и 10 регионални 
структури (има разбира се и специализирана структура към МВР, работеща по линия организирана престъпност, както и Специализирана прокуратура). 
Имаме много добре организирана система и много ясно разписани стандартни оперативни процедури (няколко механизми на работа и координация, един от 
които Национален механизъм за насочване и подпомагане на жертви на трафик на хора и индикатори за идентификация), както и Национална стратегия и 
ежегодни национални програми за противодействие на трафика и закрила на жертвите. Съществуващите услуги - приюти и центрове, специализирани за 
работа именно и само с тази целева група, както и мрежата от кризисни центрове за жертви на насилие и трафик; съществуват и няколко телефонни линии, 
една от които специално срещу трафика на хора. Текстът на Национална стратегия за борба с трафика на хора 2017-2021г. може да прочетете на: https://
antitraffic.government.bg/bg/help#national_strategy.

2.2. Нови умения 

Упражнение по превенция на трафика на деца с цел сексуална експлоатация 

2.2.1.Кажете на учениците, че сега ще имат възможност да помогнат в борбата срещу трафика на деца. Като използват наученото до 
тук, ги поканете да обединят идеите си и в малки групи да създадат своя собствена социална реклама или рекламна кампания на тема 
"Прекратяване на трафика на деца: Какво мога да направя?". Рекламата може да се снима и след това да се обработи като рекламно 
филмче, което да се предложи по време на кампанията. Социалната рекламата или кампанията може да бъде реализирана в училището и 
със съдействието на ученици от другите класове.  
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2.2.2.Обяснете какво означава „социална реклама” и „рекламната кампания”, като използвате примери на кампании, които са били 
реализирани във вашето училище или общност. Помолете учениците да мислят за това как да използват различни медии (напр. печат, 
онлайн, телевизия, радио, социални медии). Проектът може да включва: 

 Проектиране на бюлетин. 
 Създаване на видео филмче или PowerPoint дисплей, който да се показва в училищна или класна структура. 
 Проектиране на страница в уеб сайта на училището. 
 Проектиране и излъчване на предаване на новини, което да се предаде чрез подходяща телевизия (местна или национална), 

или аудио излъчване в радио станция или радийната система на училището. 
 Проектиране на брошури за раздаване в училище или в кафенето.  

2.2.3. Може да подкрепите децата, като им подскажете подходящото съдържание на рекламите: 

 Какво означава трафикът на хора и в частност трафикът на деца с цел сексуална експлоатация? 
 Къде се случва трафикът? 
 Кои са жертвите на трафика на деца с цел сексуална експлоатация? 
 Какви са факторите, които поставят едно дете в риск от трафик? 
 Кои са човешките права, които са нарушени, когато дете е пострадало от трафик? 
 Какво се прави в България (и в други страни) за борба с трафика на деца с цел сексуална експлоатация? 
 Какъв тип организации участват в борбата с трафика на деца? Какви са имената и адресите на уебсайтовете им? 

Всички групи представят своята идея за социална реклама или кампания пред останалите и продуктите им се обсъждат от другите групи.  

Вероятно за този проект децата ще се нуждаят от повече време, затова може да ги насърчите да продължат работата си по проекта 
извън времето на този урок. Обсъдете реалистични варианти продуктите да се покажат в окончателния им вид на събитие на училището 
или на публични места и събития. 

Стъпка 3. Представяне и упражняване на видовете защита 

3.1. Работа с казуса от приложение № 4. 

 Припомнете на класа историята на момичето и момчето, с която са работили в предишните занятия.   

Попитайте децата как според тях е можело да се защити от една страна момичето и от друга момчето в различните етапи от развитието на 
историята. Децата могат да отговорят на този въпрос, като предварително обсъдят в малки групи решенията си и ги запишат на флипчарт. След това 
отговорите се представят и обсъждат в голямата група. Направете заедно заключения за възможните разумни решения, които включват 
разнообразни стратегии и ресурси и направете обобщение на наученото.  

3.2. Упражняване на трите сигурни начина за защита 



37 

 www.sos-svetulka.net  

Обяснете на класа, че има поне три сигурни начина, чрез които могат да се защитят:  

 Да бъдат информирани за начините, по които се случва трафикът и да разпознават сигналите, че има опасност от трафик. 
 Да знаят как по безопасен начин да ползват интернет. 
 Да развият по-добро самочувствие. 

3.2.1. Упражнение за информираност  

Предложете на децата да работите върху трите сигурни начина за защита или върху някой от тях, който те предпочетат. 

Информираност - Поканете учениците, на базата на информацията, която вече имат, да отговорят на следните въпроси с „ДА“ или „НЕ“, 
за да проверят, дали могат да разпознаят кога един човек е в ролята на „Loverboy“: 

1.    Той притежава ли скъпи дрехи и вещи?  Да/Не 
2.    Притежава ли скъпа кола или мотор?  Да/Не 
3.    Знаете ли от къде изкарва всичките тези пари?  Да/Не 
4.    Тези пари идват ли от наркотици или продажба на оръжие?  Да/Не 
5.    Чували ли сте някога истории от него, които подсказват, че той е въвлечен в подобен род бизнес?  Да/Не 
6.    Подарил ли Ви е мобилен телефон?  Да/Не 
7.    Подарява ли Ви скъпи подаръци редовно? Да/Не 
8.    Води ли Ви често на скъпи места?  Да/Не 
9.    Води ли Ви на места, където има проституиращи момичета и познава ли хора там?  Да/Не 
10.    Той има ли приятели, които са „loverboy“?  Да/Не 
11.    Говори ли негативно за хора, които са важни за Вас?  Да/Не 
12.    Какво работи, за да се издържа?  Да/Не 

Обобщете заедно с децата основните сигнали, които подсказват, че може би става дума за трафик на деца. 

3.2.2. Упражнение за безопасен интернет 

Преди да предложите съвети, обсъдете с групата деца дали знаят за опасностите, които се случват в интернет, познават ли и имали 
ли са случаи на някакъв вид злоупотреби с тях или техни познати. Нека децата да дефинират заедно или в малки групи правилата за 
безопасен интернет. Следете кои правила от посочените по-долу не са включени в техния списък и го допълнете. Добре е да си подготвите 
примери от реални случаи на злоупотреби за всяка от ситуациите, които споменавате като правило.  

Интернет е световна мрежа, която съдържа огромно количество информация. Това е едно невероятно забавно място, в което могат 
да се вършат много приятни неща. В същото време интернет крие редица рискове и опасности. В мрежата се включват хора с лоши 
намерения, насочени към вас децата. Затова е необходимо да спазвате следните прости правила в киберпространството:  
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Д Е Ц А, З А П О М Н Е Т Е ! 

*НЕ СЕ ПРЕДОВЕРЯВАЙТЕ! Помнете, че в интернет трябва да се отнасяте с всеки като с непознат и не трябва да се доверявате на никого, 
защото дори и да си мислите, че си пишете с Ваш познат, самоличността му може да се използва от друг човек, който е злонамерен! 

*НЕ ДАВАЙТЕ ИНФОРМАЦИЯ ЗА СЕБЕ СИ И БЛИЗКИТЕ СИ! Никога не давайте лична информация на лице, с което сте се срещнали в 
интернет пространството, включително чата, защото не можете да бъдете сигурни за какво ще бъде използвана от човека, на когото я 
предоставяте!  

*НЕ ДАВАЙТЕ ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДРУГИ ХОРА! Не споменавайте подробности и лични данни за други хора, дори и да са Ваши приятели.  

*НЕ ИЗПРАЩАЙТЕ СВОИ СНИМКИ НА НЕПОЗНАТИ! Не предоставяйте Ваши снимки, защото те могат да бъдат използвани за всякакви цели, 
без Вашето съгласие. 

*НЕ ПРИЕМАЙТЕ СРЕЩИ С НЕПОЗНАТИ! Никога не приемайте среща, уговорена в чата или по друг начин чрез интернет, а ако е наистина 
наложителна - задължително уведомете родителите си! Не отивайте на срещата сам/сама, най- добре е да бъдете придружен/придружена 
от родителите си! 

*ИНФОРМИРАЙТЕ ЗА ЗЛОУПОТРЕБИ! Ако попаднете на текст или съобщение в чата или на интернет страница, което Ви обижда, шокира 
или смущава - незабавно го покажете на родителите си, повече не влизайте там и незабавно сигнализирайте за него, като използвате 
бутона за сигнализиране в горната дясна част на страницата, за да се предприемат нужните действия. 

*СЪВЕТВАЙТЕ СЕ С РОДИТЕЛИТЕ СИ! Винаги казвайте на родителите си в какви сайтове влизате, с кого си пишете/чатите, какви файлове и 
материали възнамерявате да свалите от интернет. Съветвайте се с тях дали това е безопасно и им съобщавайте за всичко нередно. 

*ПРЕДПАЗВАЙТЕ ОКОЛНИТЕ! Не правете нищо, което може да нанесе вреда на Вас, други хора, вашия компютър или компютрите на други 
хора. 

*ВНИМАВАЙТЕ СЪС САЙТОВЕТЕ ЗА ЗАПОЗНАНСТВА! Знайте, че сайтовете за запознанства са изключително опасни! Те са сред най-
използваните от педофили за търсене на жертви. НЕ ги посещавайте! Социалните мрежи (като Facebook и Twitter) предлагат подобни 
възможности за хора с лоши намерения, защото те предлагат възможности за контакт, лична информация и снимки. 

*НАПРАВЕТЕ СИ НЕРАЗБИВАЕМА ПАРОЛА! Когато създавате парола, опитайте се тя да бъде максимално трудна за познаване от друг човек. 
Никога не използвайте ваши или тези на други хора имена, телефонни номера, прякори, дата на раждане, ЕГН и т.н.. За различните 
програми и сайтове използвайте различни пароли, за да защитите другите си профили, ако едната парола е открадната. Също използвайте 
различни потребителски имена (usernames). Добра идея е, когато създавате парола, да използвате както главни, така и малки букви, да 
включите няколко цифри и също символи, когато системата, в която се регистрирате го позволява (като .,/?!#@$%^&*-+;”; и тн). Никога не 
използвайте парола, която е същата като потребителското име (username). 
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  Може да ги покажете и през https://sos-svetulka.net/vsichki-uroci-10-12/urok-4/. За информация, на страницата на КиберКрайм има и 
съвети за родители. 

3.2.3. Упражнение за добро самочувствие 

Упражнение „Аз съм специален, защото съм уникален.” 

Обяснете на класа, че много често децата приемат или изпращат покани за приятелство в социалните мрежи, защото искат да бъдат 
забелязани. Използват провокативни профилни снимки, които не показват себеуважение или усещане за лична стойност, само за да 
привлекат вниманието върху себе си. Това, което се случва обаче е, че най-вероятно ще привлекат вниманието на сводници и трафиканти. 
Затова нека направим следното упражнение: 

„Повечето от нас имат поне един човек в живота си, който мисли, че ние сме специални. Вярвам, че този човек е прав. Смятам, че 
всеки от нас е специален. 

Ако един грънчар направи 10 000 вази, всичките един размер и форма и ги украси по абсолютно еднакъв начин, то едва ли ще 
струват много скъпо. Ако обаче същият този грънчар направи една специална ваза с уникална и необичайна форма с красива украса, 
различна от всяка друга, тогава тя ще струва много повече. 

Всеки от нас е като тази специално създадена ваза. Вие сте ценни, защото няма никой точно като вас в целия свят. Всеки от нас е 
различен никой не мисли и чувства точно като вас, всеки е една комбинация от идеи, мнения, вкусове, таланти и чувства, които са уникални 
– това ги прави специални. 

Помолете учениците на лист хартия да напишат нещо уникално за тях самите, като довършат изречението ”Аз съм уникален, 
защото…”. Това си остава за тях, не е нужно да го прочитат или споделят с класа.“ 

Упражняване на умението да се казва „не“ 

Обсъдете с децата в какви ситуации става особено трудно да се каже „не” и какви са възможните подходящи начини това да се 
случи; в кои ситуации е важно да се каже „не”. Очертайте заедно градирани по трудност ситуации, в които децата да изпробват начини да 
казва „не”, като започнете от тези, които те смятат за най-малко трудни или опасни. Обсъждайте и насърчавайте успеха им.  

Осмисляне на последиците от изборите, които правим. Обсъдете заедно възможните последици в бъдеще от вземането на едно 
или друго решение в дадена важна за детето ситуация от отношенията му  с връстници. При обсъждането е важно да внимавате да не 
станете много назидателни и критични. Отбелязването на кратко на няколко възможни рискове е достатъчно. 

Използвайте примерни решения като (има ги на https://sos-svetulka.net/vsichki-uroci-10-12/urok-4/ ):  

 Да кажа твърдо „не, благодаря” или „не, това не е за мен”. 
 Да използвам хумор, за да избегна натиска или да отклоня вниманието от себе си. 

https://sos-svetulka.net/vsichki-uroci-10-12/urok-4/
https://sos-svetulka.net/vsichki-uroci-10-12/urok-4/
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 Да се оттегля от ситуацията. 
 Да кажа направо, че не ми харесва някой да ме кара да правя нещо. 
 Да потърся помощ и да говоря с някого, на когото имам доверие. 
 Да се обърна към институциите и специалистите, които могат да ми помогнат.  

Може всяка малка група да си избере по едно или две от горните решения и да разиграе сценка, в която то се прилага. Сценките се 
изиграват на импровизираната сцена и след това се обсъждат от цялата група.  

3.3. Помолете децата да отворят мобилното си приложение и да намерят текстът, който обобщава основните начини, по които всеки лично 
може да се предпази от трафика на деца. 

 1.Образование/обучение. Колкото повече знания има за това какво е трафикът на деца, толкова по-добре подготвен и оборудван е 
човек, за да го спре.  

2. Разпознаване на сигналите и вземане на решение да напуснете ситуация или взаимоотношения, в които може да е опасно. 
3. Подаване на сигнал за каквито и да било съмнения.  
4. Повишаване на осведомеността на околните и публично говорене за опасността от трафик на деца.  
5. Поемане на инициатива за собствената защита и за защитата на околните. 

3.4. Попитайте, дали учениците имат въпроси или нещо неясно и отговорете, ако има нужда. 

Стъпка 4. Обсъждане на източниците на информация и подкрепа 

4.1. Пуснете на класа видеото „По-добре го направи!“: https://www.youtube.com/watch?v=vSCrUhjy2rs&t=20s   

4.2. Попитайте учениците, дали знаят към кого да се обърнат за помощ или съвет в случай на риск от трафик? Как могат да подадат сигнал? 
Попитайте ги знаят ли имена на организации, които работят в защита правата на децата?  

4.3. Информирайте учениците, че могат да получат съдействие от различни групи социални услуги за деца, жертви на насилие и как действа 
всяка от тези услуги: 

1. Полицейска закрила 
2. Кризисен център 
3. Спешен прием 
4. Център за работа с деца на улицата 
5. Психологическо консултиране - ЦОП 
6. Гореща телефонна линия 

 Списъкът с източниците на подкрепа и информация може да намерите на сайта https://sos-svetulka.net в менюто с КОНТАКТИ, а част от тях в 
мобилното приложение.  

https://www.youtube.com/watch?v=vSCrUhjy2rs&t=20s
https://sos-svetulka.net/


41 

 www.sos-svetulka.net  

Стъпка 5. Отговаряне на въпросите от теста – 5-10 минути  

Помолете децата да отворят теста (от мобилното приложение или от сайта: https://test.sos-svetulka.net/index.php/lessons) към урок 4 и в 
рамките на 5 - 10 минути да отговорят на въпросите. 

Стъпка 6. Попитайте учениците, дали имат нещо неясно? 

 Пояснете неясните неща. 

Стъпка 7. Задайте на учениците оценъчния въпрос за часа и попълнете таблицата 

Попитайте учениците кое е най-важното нещо, което научиха от този урок и с отговорите попълнете третата графа от Ресурс № 2.  

Стъпка 8. Допълнителна информация за заключението 

Според  данните на годишния отчет за 2015 г. на Национална комисия за борба с трафик на хора в по-голямата си част, сигналите касаят 
трафик с цел сексуална експлоатация и насилствена проституция (около 70% от сигналите), като част от жертвите при този вид експлоатация са 
експлоатирани и по други начини – с цел просия, кражби, понякога и трудово. Може само да гадаем колко други такива случаи остават неразкрити 
от полицията или жертвите не докладват за тях.  

И деца, и възрастни са в риск от манипулации. Не съществува един единствен ефективен модел на поведение, който може да ви предпази 
от влиянието на хора със злонамерени намерения – поддаването на влияние е нещо естествено. Нашето усещане за сигурност обаче може да бъде 
подсилено чрез придобиване на знания и възможността за идентифициране на заплахи. 

Стъпка 9.Обратна връзка от участниците в края на цялото обучение 

За подобряване на това ръководство и за целите на проект „Светулка“ ще помолим Вас и децата да попълните формуляр за обратна връзка, 

в който да споделите опита си от използването на това ръководство, както и препоръки към него. 

Формулярите са качени на сайта на проекта. 

Благодарим Ви за участието! 

 

 

 

https://test.sos-svetulka.net/index.php/lessons
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РЕСУРСИ И ПРИЛОЖЕНИЯ 
КЪМ РЪКОВОДСТВОТО 

 
 

РЕСУРСИ 
 

РЕСУРС № 1: СТАТИСТИКА ПО ТЕМАТА НА ТРАФИКА НА ДЕЦА С ЦЕЛ СЕКСУАЛНА ЕКСПЛОАТАЦИЯ 
 

Престъплението трафик на хора е типичен пример за престъпленията, които са характерни за ХХІ век – века на глобализацията. То засяга 
всеки континент и регион на света, като данните сочат постоянно нарастващи тенденции. Последните изследвания и изчисления показват, че 
между 500 000 и 2 000 000 души в света се трафикират за година, навсякъде по света. 

Центърът за превенция на международната престъпност към ООН отчита, че годишните незаконни печалби в глобален мащаб вследствие 
на трафик на хора са между 7 и 8 милиарда щатски долара годишно, което е сравнимо единствено с незаконните печалби, натрупани от световния 
трафик на наркотици. Само този факт е достатъчен, за да се направи изводът, че международната организирана престъпност се стреми да 
контролира все по-пълно трафика на хора. 

България е една от малкото страни в Европа (другата е Унгария), в която деянието „трафик на хора“ е съставомерно, независимо от 
съгласието на жертвата, за разлика от повечето страни, които криминализират трафика на хора само в случаи на насилия, заплаха, обещание на 
имотна облага и др. Като се има предвид еволюцията в отношенията трафикант-жертва (принудата и заплахата при набирането са единични 
случаи; трафикирането се извършва след предварително съгласие на жертвата при уговорено разпределение на облагата от експлоатация на 
жертвата), се налага изводът, че в повечето страни на крайна дестинация (предимно страни от Западна Европа) това деяние не е престъпление. 

България все още е една от страните източник на значителен брой жертви на трафик на хора в рамките на ЕС. Според статистически данни 
от 2016 г. около 15% от идентифицираните жертви на трафик в България са деца. Те са сред най-честите жертви на насилие и експлоатация, защото 
не са способни да се защитят и/или са лишени от пълноценна родителска грижа и подкрепа. Най-честите причини за попадането им в схеми на 
трафик на хора и сексуална експлоатация са бедността, конфликтите и липсата на стабилна семейна среда, които ги лишават от дом и образование 
и ограничават тяхното нормално развитие. 
 

В България: 
НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА НАСИЛИЕТО И ЗЛОУПОТРЕБАТА С ДЕЦА /2017 – 2020 г./  
Трафик на деца за сексуална и трудова експлоатация:  
През 2015 година от ДАЗД е координирано репатрирането на 25 деца от страните-членки на ЕС: 5 деца от Великобритания, 10 деца от 

Швеция, 5 деца от Австрия, 2 деца от Германия, 2 деца от Испания и 1 дете от Кипър.  
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През 2015 г. са координирани следните случаи, свързани с експлоатация на деца:  
9 случая на момичета, станали жертва на сексуална експлоатация във Великобритания, Германия, Швеция;  
19 случая на трудова експлоатация чрез просия: 12 момчета и 7 момичета, регистрирани в Австрия, Швеция, Гърция, Испания и Франция;  
4 случая за момичета, станали жертви на трудова експлоатация чрез джебчийски кражби, регистрирани в Швеция, Словакия и Сърбия;  
2 случая, които се отнасят за момчета, жертви на трудова експлоатация в Гърция и Великобритания. 

 
Международно: 
УНИЦЕФ в свой доклад изнася данни за насилието над деца в световен мащаб, съгласно който около 120 милиона момичета под 20-

годишна възраст в световен мащаб (около 1 на 10) са били подложени на принудителен сексуален контакт или други принудителни сексуални 
действия.  
  Едно на три подрастващи момичета на възраст от 15 до 19 години, в световен мащаб (84 милиона), е било жертва на емоционално, 
физическо или сексуално насилие, извършено от техните съпрузи или партньори. Една пета от жертвите на убийства по света са деца и юноши под 
20-годишна възраст, което е около 95 000 смъртни случая през 2012 г. 

Малко повече от 1 на 3 ученици на възраст между 13 и 15 години, в световен мащаб, са редовно обект на тормоз в училище. 
Около 17 % от децата в 58 страни са обект на тежки форми на физическо наказание (удари по главата, ушите или лицето или силно и 

многократно удряне). 
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РЕСУРС № 2: ТАБЛИЦА В ПОМОЩ НА УСВОЯВАНЕ НА МАТЕРИАЛА  

Урок 
№ 

Тема Какво знаят учениците? Какво искат да научат? Какво са научили? 

1 Аз имам права! Трафикът ме 
поставя в опасност и нарушава 
правата ми! 
 
 
 
 

   

2 Въвличане в трафик. Аз в риск ли 
съм?  
 
 
 
 
 

   

3 Процесът на въвличане в трафик. 
Последици от него и стратегии за 
справяне с риска. 
 
 
 
 

   

4 Превенция. Видове защита. Повече 
информация. 
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РЕСУРС № 3: МЕТОДИ ЗА ГРУПОВА РАБОТА  

Име на метода Как работи Защо се използва 

Брейнсторминг или 
мозъчна атака 

На децата се задава въпрос, свързан с определена дума, 
понятие или теза и те дават кратки отговори. Всеки 
участник има право да даде колкото иска идеи в условията 
на ограничено време за формулирането им/например в 
рамките на 10 минути/ Всички идеи се фиксират и никой 
няма право да ги оценява.  Всички отговори се записват на 
дъската/флипчарт. 
Учителят трябва да е в състояние да ръководи процеса и 
да провокира интерес у участниците, в случай че те не се 
окажат достатъчно активни. 

Брейнстормингът поощрява пълноценното участие на 
всеки участник. Процесът е подходящ за генериране на 
креативни мисли и идеи. Помага на учениците да се 
сплотят и сработят. Дава възможност на другите участници 
да се възползват от опита на по-напредналите. Позволява 
на учителя да оцени нивото на знания и способностите, 
усвоени от различните членове на групата.  

Групова работа – 
работа, която се 
основава на груповия 
опит и груповите 
дейности, споделяне, 
обсъждане  
 

Класът се разделя на няколко групи, в зависимост от 
целите на образователната задача. Всяка група има ясно 
поставена задача и правила в работата, които следва 

Учениците усвояват основни принципи и умения за работа 
и общуване като: 

 свобода на изразяването 
 искреност /откритост/ 
 неоценъчна атмосфера 
 конкретност в изказването на мнение 
 активност и инициативност 
 акцент върху силните страни на личността 
 безусловно възприемане на другите участници 
 групови норми и лична отговорност 
 оказване на подкрепа 
 равнопоставеност 

Дебат Метод, при който се осъществява структурирано 
провеждане на спор по предварително зададена тема и 
изисква добра предварителна подготовка 
В дебата участват два отбора: утвърждаващи тезата и 
отричащи тезата. 
Времето на спора е строго регламентирано, както и ролите 

Дебатът дава възможност на учениците да развиват 
различни тези и контратези; критическо мислене; 
ораторски умения 
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на отделните участници. 
Дебатът се оценява от съдии 

Дискусия Дискусията е процес на взаимодействие, управлявано от 
учителя, посредством което участниците усвояват 
информация и опит.  
Диалогичната форма се  използва за представяне от 
участниците на различни подходи и интерпретации;  
за развиване на способност да се разсъждава;  
Препоръчва се тематиката да обхваща по-обобщени, 
глобални теми, предполагащи възможност за различни 
мнения. 

Дискусията стимулира оригиналността на мисленето, 
изказването на мнения,търсенето на алтернативи. 
 Дискусията изисква наличие на добре развити ръководни 
умения у учителя за да може да я поддържа съдържателно 
в необходимата посока, както и да позволи на всички 
участници да се изявят; да се познава отлично 
разглежданата тема; да подготвя въпроси, които да 
провокират разговор и размишление, различни гледни 
точки. 

Казус   Казусът е описание на реална ситуация, възможно най-
близка до действителността .Учителят запознава 
учениците с казуса, който предварително е обмислил, 
консултирал с други колеги или специалисти /ако прецени, 
че е необходимо/. Вариантите на организация на работата 
са различни: 

 самостоятелна работа (напр. домашна работа); 
 групова дискусия в малки групи(консенсус или 

генериране на различни мнения); 
 пленарно заседание (съпоставка на груповите 

мнения, обсъждане,оценка). 

Ученикът се учи да разбира в какво се състои проблемът, 
да разграничава важна от не важна информация, да 
анализира ситуацията и да разработва предложения за 
решения. Няма едно правилно решение, а различни 
алтернативни възможности, които имат различни 
предимства и недостатъци.  
 

Мислене с шест шапки Метод, който дава възможност за обстойно оценяване на 
дадена ситуация или проблем. Всеки от участниците 
избира една от дадените шапки и влиза в ролята си. 
БЯЛА ШАПКА – факти – изследователи 
ЧЕРВЕНА ШАПКА – емоции – изразяват чувствата си 
ЧЕРНА ШАПКА – песимизъм – те критикуват; изразяват 
опасения 
ЖЪЛТА ШАПКА – оптимизъм – отбелязват силните страни 
и ползите от дадено решение 
ЗЕЛЕНА ШАПКА – възможности- търсят се алтернативи 
СИНЯ ШАПКА – анализ на процеса от високо. 

Развива различни умения у учениците – да изследват и 
анализират фактите; да изразяват чувства и емоции; 
критическо мислене. 
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Обсъждане Метод, чрез който се изясняват гледни точки, формулират 
се хипотези, подлагат се на оценка дадени мнения, 
очертават се решения. 
Методът изисква предварителна подготовка на ключови 
въпроси 

Методът помага на учениците да анализират фактите; да 
развиват умения за отделяне на важната от неважната 
информация; да формират собствено мнение, с което да 
участват в обсъждането на поставен въпрос или проблем 

Проект Метод, при който проблемите се решават чрез цикъл от 
планирани дейности, които имат: определена цел; начини 
на осъществяване; срокове; използват се определени 
ресурси; има критерии за оценка на успеха 
 

Проектът създава условия за: 
 Активно учене чрез изследване на проблеми от 

действителността ;   
 Интегриран подход;   
 Приложение на компетенциите на учениците в 

областта на информационните и 
комуникационните технологии в процеса на 
разработване на конкретни проекти;   

 Създаване на реални продукти от учениците в 
съответствие с включените в ДОИ за умения и 
компетентности;  

 Активна комуникация с вземане на решения; 
поемане на отговорност. 

Ролева игра Модерните варианти на ролеви игри нямат точен 
сценарий. Обикновено само се фиксира идейната рамка и 
учениците имат свободата да действат или разсъждават в 
нея, но по свой собствен начин. Представлението може да 
бъде ръководено или напълно свободно. Във всеки един 
от случаите е нужна значителна активност при 
планирането и обясненията от страна на учителя и 
организация на постановката от страна на участниците 
Постановката не бива да продължава повече от 5-10 
минути, а последващата я дискусия – около 10-15 минути. 

Ролевата игра развива у участниците редица социални 
умения: за комуникация (формулиране на становища, 
изслушване на мнения, вербално и невербално 
изразяване); за сътрудничество; за преговаряне и 
договаряне; за преодоляване на конфликти. В основата на 
ролевите игри е разбирането за социалните роли. Всеки се 
социализира, т.е. запознава се с формата на поведение, 
която се очаква от него.  
 

Тест Въпросник с „правилни“ и „неправилни“ отговори 
Вербален или електронен вариант. 

Повдига нивото на енергията в класа и забавен начин да се 
учи по тема. Изяснява неясни термини. Дава информация 
за нивото на познаване на учебната материя. 
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РЕСУРС № 4: РЕЧНИК  
Термин Значение 

Права на човека Етични принципи или социални норми, които задават определени стандарти на човешко поведение и са 
защитени като законови права от местното и международно право. 

Конвенция за правата 
на децата 

Договор, спогодба между държави по правни, икономически и др. въпроси, в случая за правата на децата по 
света, които се спазват от всички държави, които са подписали конвенцията. Правата са валидни за всяко 
едно дете по света, независимо от неговата раса, цвят на кожата, пол, религия, език, потекло, способности, 
заможност или статут. 

Експлоатация  Използване на чужд труд за лична облага. 

Манипулация Машинация, измама, заблуда, скрито водене. 

Отвличане  Отвеждам насилствено, за да се изпълнят определени искания. 
Рекламна кампания Термин от маркетинга, с който се означава планирана и координирана дейност по осъществяване на реклама, 

при която мероприятия се провеждат по различни комуникационни канали и средства за разпространение на 
рекламата. 

Секс Водене на полов живот. 
Социална реклама Социалната реклама преследва идеални цели, популяризира и налага обществено значими идеи, движения, 

организации, институции за опазване на околната среда, подпомагане на сираци и социално слаби хора и 
други сходни дейности. 

Трафик  Набирането, транспортирането, прехвърлянето, укриването или приемането на хора, независимо от 
изразената от тях воля, чрез използване на принуда, отвличане, измама, злоупотреба с власт и положение 
или чрез даване или обещаване на облаги. 

Трафикант  Лице, отвлякло друго лице и упражняващо контрол върху него, когато се извършва с цел експлоатация. 

Превенция  Предварителни мерки насочени към предотвратяване извършването на престъпления и други 
правонарушения. 
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РЕСУРС № 5: ДОПЪЛНИТЕЛНИ ВИДЕО МАТЕРИАЛИ НА БЪЛГАРСКИ ЕЗИК  
 
1/Фондация ПУЛС 

“Моето лично тяло“ 
https://www.facebook.com/pulsefondation/videos/1140729892609952/   

 
2/Институт по социални дейности и практики 

Научете детето си на правилото на бельото 
https://www.youtube.com/watch?v=c_PJ4uY5s4E  
Историята на Петя 
https://www.youtube.com/watch?v=JHTGcs-agnI 
Права на децата, свидетели или пострадали от насилие или престъпление 
https://www.youtube.com/watch?v=kLsj7IY-2tM&t=20s 
Кико и ръката 
https://www.youtube.com/watch?v=wMyQuyK-zfs  

 
3/Ноу-хау център за алтернативни грижи за деца-НБУ, Асоциация „Деметра“, Фондация „Агапедия- България”,  Сдружение „Ре-акт“ и Loveguide 

Сексуалният тормоз 
https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=_oqCsea_0Zo  

 
4/Ученици от СОУ „Христо Ботев“ гр.Нова Загора  

"ТРАФИК НА ХОРА" - късометражен филм 
https://www.youtube.com/watch?v=s1Ekd9IC0RM  

 
5/А21 - Национална телефонна линия за борба с трафика на хора - 0800 20 100 

Реалната история на едно младо момиче, попаднало в ситуация на трафик на хора с цел сексуална експлоатация 
https://www.youtube.com/watch?v=FWNMKrYOEJY  

 
6/UNICEF Bulgaria 

 Момиче жертва на сексуално насилие разказва за преживения ужас 
https://www.youtube.com/watch?v=3GU3vAZ-4mk  

 

https://www.facebook.com/pulsefondation/videos/1140729892609952/
https://www.youtube.com/watch?v=c_PJ4uY5s4E
https://www.youtube.com/watch?v=JHTGcs-agnI
https://www.youtube.com/watch?v=kLsj7IY-2tM&t=20s
https://www.youtube.com/watch?v=wMyQuyK-zfs
https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=_oqCsea_0Zo
https://www.youtube.com/watch?v=s1Ekd9IC0RM
https://www.youtube.com/watch?v=FWNMKrYOEJY
https://www.youtube.com/watch?v=3GU3vAZ-4mk
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РЕСУРС № 6: ДОПЪЛНИТЕЛНИ ВИДЕО МАТЕРИАЛИ НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК  
 

1.UNICEF Australia  
What are child rights?? Brother and sister duo Jack and Ruby explore the Convention on the Rights of the Child, which guides all of UNICEF's work.  
https://www.youtube.com/watch?v=V1BFLitBkco  
2.UNICEF 
Children's Rights  
https://www.youtube.com/watch?v=mI2dYmNCJVQ  
3.UNICEF 
Children make up almost one-third of all human trafficking victims worldwide – a girl story 
https://www.unicef.org/stories/children-make-almost-one-third-all-human-trafficking-victims-worldwide  
4.CNN 
Teaching children the signs of human trafficking 
https://www.youtube.com/watch?v=_z9FUIpybRk  
5.BMZ 
Children´s and Young People´s Rights 
https://www.youtube.com/watch?v=mJggYdw3I0k  
6.Human Trafficking explained by Children 
https://www.youtube.com/watch?v=FhMeZtdnw5g  
7.IOMX 
What is Human Trafficking 
https://www.youtube.com/watch?v=DWoHgIoLCPg  
8.ZOE Children 
Child Trafficking Statistics Worldwide 
https://www.youtube.com/watch?v=fdlDHDBdsvI  
9.youthSpark PSA 
Human trafficking search – What if you could read people’s minds? 
http://humantraffickingsearch.org/start-the-conversation-how-to-talk-to-kids-about-trafficking/    
10.Eyeline Films 
The Crossing  
https://vimeo.com/229111705 

https://www.youtube.com/watch?v=V1BFLitBkco
https://www.youtube.com/watch?v=mI2dYmNCJVQ
https://www.unicef.org/stories/children-make-almost-one-third-all-human-trafficking-victims-worldwide
https://www.youtube.com/watch?v=_z9FUIpybRk
https://www.youtube.com/watch?v=mJggYdw3I0k
https://www.youtube.com/watch?v=FhMeZtdnw5g
https://www.youtube.com/watch?v=DWoHgIoLCPg
https://www.youtube.com/watch?v=fdlDHDBdsvI
http://humantraffickingsearch.org/start-the-conversation-how-to-talk-to-kids-about-trafficking/
https://vimeo.com/229111705
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ПРИЛОЖЕНИЯ 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1: КОНВЕНЦИЯ ЗА ПРАВАТА НА ДЕТЕТО - ПЪЛЕН ТЕКСТ АДАПТИРАН ЗА ДЕЦА  
 
Член 1. ДЕФИНИЦИЯ ЗА ДЕТЕ - “Дете” означава всяко човешко същество на възраст под 18 години. 
Член 2. ЗАЧИТАНЕ НА ПРАВАТА И НЕДИСКРИМИНАЦИЯ - Твоята държава зачита и осигурява правата по тази спогодба и те закриля от 
дискриминация и наказание, независимо от раса, пол, език, религия, произход, социално положение, имуществено състояние, инвалидност, 
мнения или друго положение, в което се намираш. 
Член 3. ВИСШИ ИНТЕРЕСИ НА ДЕТЕТО - Твоите интереси са от първостепенно значение във всички действия, насочени към теб. Държавата се грижи 
за твоята безопасност, здраве и благоденствие, като осигурява необходимите закони за това. 
Член 4. ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ПРАВАТА - Твоята държава предприема всички необходими мерки за осъществяване правата на детето, признати от 
тази Конвенция /спогодба/. 
Член 5. ОРИЕНТАЦИЯ НА ДЕТЕТО ПРИ УПРАЖНЯВАНЕ НА  ПРАВАТА - Държавата зачита правата, задълженията и отговорностите на хората, които се 
грижат за теб да осигуряват подходящи указания и ръководят упражняването на твоите права по начин, отговарящ на твоето развитие и на твоите 
способности. 
Член 6. ПРАВО НА ЖИВОТ И РАЗВИТИЕ - Ти имаш право на живот и твоята държава осигурява оцеляването и развитието ти по най-добрия начин. 
Член 7. ИМЕ И ГРАЖДАНСТВО - Ти имаш право на име, гражданство и на отглеждане от своите родители. Твоята държава се грижи за това. 
Член 8. ЗАКРИЛА НА САМОЛИЧНОСТТА - Ти имаш право да запазиш своята самоличност, гражданство, име и семейни връзки. Твоята държава ти 
помага и те закриля, ако това не е спазено. 
Член 9. РАЗДЯЛА С РОДИТЕЛИ - Ти имаш право да живееш с твоите родители, освен ако това не ти вреди. Ти и твоите родители имате право на 
мнение и участие във вземането на решения за раздяла между вас. Когато ти си отделено от единия или от двамата си родители, ти имаш право да 
поддържаш връзка с тях, ако това не вреди на твоите интереси. Когато някоя държава е причина за разделянето ви, ти и твоето семейство имате 
право на информация за местопребиваването на всеки член от семейството и това не трябва да има лоши последствия за никой от вас. 
Член 10. СЪБИРАНЕ НА СЕМЕЙСТВОТО - Ако ти и твоето семейство живеете в различни държави, имате право да поискате да се съберете или да 
поддържате лични контакти без ограничения, стига това да е в рамките на закона и да не нарушава правата на другите. 
Член 11. НЕЗАКОННО ПРЕХВЪРЛЯНЕ И НЕВРЪЩАНЕ НА ДЕЦА  ОТ ЧУЖБИНА - Твоята държава трябва да се бори с незаконното прехвърляне 
(отвличане) на деца, както и с тяхното невръщане от чужбина. За да стане това възможно, държавата подписва споразумения и договори с други 
държави. 
Член 12. СВОБОДА НА МНЕНИЕ - Ти можеш да изразяваш свободно своето собствено мнение по въпроси, които се отнасят до теб от момента, в 
който си способно на това. Държавата предоставя възможност за изслушване, като на твоето мнение се придава значение, съответстващо на 
възрастта и зрелостта ти. 
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Член 13. СВОБОДА НА ИЗРАЗЯВАНЕ И ПРАВО НА ИНФОРМАЦИЯ - Ти имаш право на свобода да изразяваш мнението си. Ти можеш да търсиш, 
получаваш и предаваш информация и идеи от всякакъв вид и под всякаква форма, стига това да не засяга правата на други хора, националната 
сигурност, ред, здраве и морал. 
Член 14. СВОБОДА НА МИСЪЛТА, СЪВЕСТТА И РЕЛИГИЯТА - Ти имаш право да изразяваш свободно мислите си, да изповядваш религията си, без да 
нарушаваш законите и правата на другите. Хората, които се грижат за теб имат правото и задължението да те ръководят по начин, съответстващ на 
развитието на твоите способности. 
Член 15. СВОБОДА НА СДРУЖАВАНЕ - Ти имаш право да участваш в мирни събрания или да се сдружаваш по свой избор, като зачиташ закона и не 
нарушаваш правата на другите. 
Член 16. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИЯ ЖИВОТ - Никой няма право незаконно да се намесва в твоя личен живот, семейство, дом и кореспонденция, както и 
да посяга на твоята чест и репутация. Ти имаш право на закрила против това. 
Член 17. ДОСТЪП ДО ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ - Твоята държава осигурява достъп до полезна за развитието ти информация. Ти имаш право да 
получаваш информация и материали от различни културни, национални и международни източници чрез медиите и на твоя език. Твоята държава 
насърчава производството и разпространението на детски книги. Държавата те защитава от информации и материали, вредни за теб. 
Член 18. ОТГОВОРНОСТ НА РОДИТЕЛИТЕ - Твоите родители или настойници носят обща отговорност за твоето отглеждане и развитие, както и за 
закрила на твоите висши интереси. Държавата оказва подходяща помощ на родителите при отглеждане на децата, като създава институции и 
служби, които да бдят над теб. 
Член 19. ЗАКРИЛА ОТ НАСИЛИЕ - Твоята държава те защитава от всички форми на физическо или умствено насилие, от изоставяне или небрежно 
отношение, от посегателство или злоупотреба, от малтретиране или експлоатация, от сексуални престъпления, докато ти си под грижите на 
родители или други хора.Държавата създава защитни социални програми, за да те предпазва. Ако все пак нещо се случи, тя трябва да се грижи за 
теб. 
Член 20. ГРИЖИ ЗА ДЕЦА, ЛИШЕНИ ОТ СЕМЕЙНА СРЕДА - Твоята държава осигурява специална закрила и помощ в случай, че нямаш семейство или 
семейството не се грижи добре за теб. Тази помощ защитава твоите права и интереси. 
Член 21.ОСИНОВЯВАНЕ -Ти имаш право на осиновяване, ако се запазват твоите висши интереси и след като са събрани всички гаранции и 
разрешения на хората,които отговарят за теб 
Член 22. ПРАВА НА ДЕЦА - БЕЖАНЦИ - Ти имаш право на специална закрила, ако трябва да напуснеш твоята страна (поради война, размирици, 
преследване или други причини), независимо дали си с родители или без тях. Ти имаш право на информация за семейството си и на помощ за 
неговото събиране. 
Член 23. ДЕЦА С УМСТВЕНИ ИЛИ ФИЗИЧЕСКИ НЕДОСТАТЪЦИ - Твоята държава признава правото на пълноценен и достоен живот, на 
самостоятелност и активно участие в обществото на детето с физически или умствени отклонения. Такова дете получава специални грижи, ако е 
необходимо - безплатни, за осигуряване на образование, здравни грижи, възпитание, подготовка за трудова дейност и отдих. 
Член 24. ЗДРАВЕ И ПРАВО НА ДОСТЪП ДО ЗДРАВНИ УСЛУГИ - Ти имаш право на възможно най-добро здраве, на достъп до най-добрите здравни 
услуги, най-висок стандарт на живот, екологична храна и питейна вода. Твоята държава ще се бори за премахване на традиционни практики, които 
са вредни за здравето на децата. 
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Член 25. КОНТРОЛ ВЪРХУ ЛЕЧЕНИЕ И НАСТАНЯВАНЕ - Ако си настанено в специално заведение за лечение, ти имаш право на периодичен контрол 
върху начина на лечение и обстоятелствата по настаняването ти. 
Член 26. ОБЩЕСТВЕНО ОСИГУРЯВАНЕ - Ти имаш право да се ползваш от обществени осигуровки и застраховки, съобразно твоите разходи и 
положение, както и на отговарящите за теб лица. 
Член 27. ЖИЗНЕН СТАНДАРТ - Ти имаш право на най-добър начин на живот, който да отговаря на нуждите на твоето физическо, умствено, духовно, 
морално и социално развитие според способностите и финансовите възможности на отговарящите за теб. Ти имаш право на издръжка от 
родителите (настойниците), независимо къде се намират те. 
Член 28. ПРАВО НА ОБРАЗОВАНИЕ - Ти имаш право на образование. Твоята държава дава равен шанс на всички, като осигурява безплатно и 
задължително начално, достъп (според способностите) до различни форми на средно и висше образование, както и достъп до научни и технически 
знания. Училищната дисциплина трябва да се спазва по начин, запазващ човешкото достойнство и не нарушаващ правата по тази Спогодба. 
Член 29. ЦЕЛИ НА ОБРАЗОВАНИЕТО - Твоето образование трябва да е насочено към развитие на личността, таланта, умствените и физически 
способности; към зачитане на човешките права и свободи; към развитие чувството на уважение към родители, самоличност, национални ценности, 
различни цивилизации и към природната среда. 
Член 30. ДЕЦА НА МАЛЦИНСТВА ИЛИ НА КОРЕННО НАСЕЛЕНИЕ - Ако принадлежиш към етническо, езиково или религиозно малцинство, или 
произхождаш от коренното население, ти имаш право свободно да говориш езика си, да ползваш собствената си култура и да изповядваш 
религията си. 
Член 31. ПРАВО НА ОТДИХ, ПОЧИВКА, КУЛТУРНА И ТВОРЧЕСКА  ДЕЙНОСТ - Ти имаш право на отдих и почивка, участие в подходящи за възрастта ти 
игри и забавни дейности и на свободно участие в културния живот и изкуствата. 
Член 32. ЗАЩИТА ОТ ЕКСПЛОАТАЦИЯ - Твоята държава те предпазва от всички форми на незаконно полагане на труд в полза на други хора, като 
създава закони за установяване на минималната възраст за започване на работа, за подходящи условия на работа и следи за спазването им с цел 
да подпомага твоето развитие. 
Член 33. ЗАКРИЛА ОТ НАРКОТИЦИ - Твоята държава те закриля с всички мерки от незаконната употреба, участието в производство и в продажба на 
наркотици и други вещества, вредни за твоето здраве. 
Член 34. ЗАЩИТА ОТ СЕКСУАЛНО НАСИЛИЕ И ЕКСПЛОАТАЦИЯ - Никой няма право да те насилва, експлоатира сексуално или да те ползва за 
производство на порнографски материали и представления. 
Член 35. ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ НА ОТВЛИЧАНЕ И НА ТЪРГОВИЯ  С ДЕЦА - Никой няма право да те отвлича, продава или търгува с теб в каквато и да е 
форма и с каквато и да е цел. 
Член 36. ЗАКРИЛА ОТ ВСИЧКИ ФОРМИ НА ЕКСПЛОАТАЦИЯ - Твоето благосъстояние не трябва да се нарушава от никакви форми на експлоатация. 
Член 37. ЗАКРИЛА ОТ ИЗТЕЗАНИЯ И ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА - Твоята държава осигурява да не те наказват, изтезават, унижават, да не ти налагат 
смъртно наказание или доживотен затвор; да не те лишават незаконно и произволно от свободата ти. Ако все пак си лишено от свобода , трябва да 
се зачита достойнството ти, нуждите на възрастта ти и правото на правна и друга помощ. 
Член 38. ЗАКРИЛА ПРИ ВЪОРЪЖЕН КОНФЛИКТ - В случай на въоръжен конфликт ти имаш право на закрила и грижи от твоята държава. Ако не си 
навършил 15 години, не трябва да вземаш пряко участие във въоръжени действия и не трябва да те призовават в армията. 
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Член 39. ГРИЖИ ЗА ФИЗИЧЕСКО И ПСИХИЧЕСКО ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ - Ако някой се е отнесъл към теб жестоко, нечовешки и унизително, ти имаш 
право на грижи, които да подпомогнат физическото и психическото ти възстановяване. Ти имаш право и на условия, благоприятни за укрепване на 
твоето здраве, самоуважение и достойнство. 
Член 40. ЗАКРИЛА ПРИ НАРУШАВАНЕ НА НАКАЗАТЕЛНИЯ ЗАКОН – Твоята държава признава правото на всяко дете, което е заподозряно, обвинено 
или признато за виновно в нарушаване на Наказателния закон да бъде третирано по начин, запазващ достойнството и основните човешки права и 
свободи. 
Текстът е от книгата “Моите права са мои отговорности”, с автор Соня Таушанова, издание на фондация “Култура, изкуство, деца”. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2: КАРТИ „ПРАВА И ОТГОВОРНОСТИ“ ЗА УЧИТЕЛЯ  

 

http://devedu.eu/globaleducation/wp-content/uploads/2013/04/Screenshot_13.jpg
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 3: КАРТИ „ПРАВА И ОТГОВОРНОСТИ“ ЗА УЧЕНИКА  
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 4: КАЗУС  
 

„К. е момиче на 12г. (6-ти клас), а И. е момче на 14г. (8-ми клас). 

Те са приятели от детинство, живеят в съседни къщи, ходят заедно на училище, имат общи приятели, родителите им се познават. 

И. е спортист и като по-голям може да ползва Фейсбук. През по-голямата част от годината И. живее само с майка си, защото баща му пътува 
и често отсъства от дома. 

К. е в театрално студио, мечтае да стане певица. Родителите забраняват на К. достъп до социални мрежи. Те са много взискателни към нея 
и искат тя да се учи и да има стабилна професия. К. не споделя с тях, защото те са много критични и често я наказват. 

К. и И. често си говорят за приятелските отношения. Много често К. се е срещала с приятелите на И., но един ден той я кани на гости у негов 
приятел, когото тя не познава. К. се поколебава, защото не се чувства сигурна, но не споделя с родителите си. Казва им само, че ще се прибере в 
20.00часа. 

Отиват при М., който К. с изненада установява, че е много по-голям и е в компания на други по-големи младежи, които пушат и консумират 
алкохол и предлагат и на нея. К. никого не познава.  

М. наблюдава К. и показва, че е впечатлен от нея. К изведнъж забелязва, че И. го няма и тръгва да го търси.  

К. вижда, че в едната стая са събрани само момичета, които се събличат по бельо, показват си предизвикателни снимки. К. се изненадва, а 
те и казват ”ти не знаеш ли къде си попаднала?” Тя вика уплашено, но М. влиза и казва да не се притеснява, че ще я закара в къщи. Иван е зает.“ 

 
ВСЯКА ПРИЛИКА С ДЕЙСТВИТЕЛНИ ЛИЦА И СЪБИТИЯ Е СЪВСЕМ СЛУЧАЙНА! КАЗУСЪТ Е ИЗМИСЛЕН ОТ ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕКИПА, СЪСТАВИЛ РЪКОВОДСТВОТО! 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 5: ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ДЕЦА В ПО-ГОЛЯМ РИСК ОТ ТРАФИК  
 

*по пол – преобладават момичетата. Според данни на Международната организация по миграция процентът на жените сред 
жертвите на трафика достига 90%. Останалият процент вероятно се заема от деца от мъжки пол; 

*по възраст – доминира ранната възраст. У нас повечето жертви са на възраст между 18 и 25г., но момичета на 14г. и жени над 45г. 
също могат да станат плячка на трафикантите. Засега ниската възраст на трафика на хора е една от най-тревожните тенденции в много от 
районите на Балканския полуостров. Наличните данни сочат, че големият брой непълнолетни се дължи на факта, че рекрутирането им е 
освен с цел сексуална експлоатация още и поради използването им за принудителна работа и просия; 

*по образователен ценз –значително по-ниска степен на образование в сравнение с общото население. Тази тенденция обхваща 
еднакво жертвите на вътрешния трафик и този през граница, но нивото на образованието варира съществено между отделните страни на 
балканския регион. Най-ниска степен на образование имат жертвите на трафика от Албания и Косово. У нас образованието на жертвите 
варира в значителни граници, като най-ниска степен на обучение притежават жертвите на трафика от ромски етничен произход; 

*по национален и етничен произход – Албания, Молдова, Румъния и България са основните страни с жертви на трафика от Източна 
Европа, и те съставляват 92% от общия брой разпознати и обслужени жертви на трафика между януари 2000г. и юни 2003г. Етническите 
групи у нас са представени несъразмерно сред жертвите на трафика. Процентът на жертвите е значително по-висок сред ромското 
население и турското малцинство от малоимотните и безработни слоеве на населението;  

*по произход – материалната оскъдица, в която по правило се раждат и развиват жертвите на трафика, е една от най-сериозните 
им характеристики и определя основно тяхната личност и поведение. Повечето от жертвите са родени в бедни семейства, в които 
оскъдицата бележи живота им от самото начало и предопределя техния непривилегирован статус. Нищетата очевидно е двигател към 
стремежа за коренна промяна чрез емиграция и при избора на проституирането, който изглежда за някои като единствен изход; 

*по социален и семеен статус – безработица и липса на трудова квалификация. Често жертвите произхождат от дисфункционални 
семейства и имат стремеж за бягство от семейството; 

*по време на идентифициране на жертвата – времетраенето на трафика на жертвите варира между много кратък период от две 
седмици до години. Очевидно е, че в преобладаващото си мнозинство жертви на трафика не са били идентифицирани и подпомогнати 
през периода на първите няколко седмици или месеци. Независимо от тенденцията за увеличено разкриване на непълнолетните жертви на 
вътрешния трафик в нашата страна, които трафикантите планират да преведа през граница, все още броят на идентифицирането преди 
напускане на страната остава твърде малък. 

Основните предпоставки за трафик съответстват на характеристиките на децата в риск: 



59 

 www.sos-svetulka.net  

Социално-културни – неграмотност, разпад на морални ценности, расизъм и етническа дискриминация, влияние на медиите и 
интернет; 

Икономически – бедност, неразвита икономика, безработица; 

Психологически – психически и сексуален тормоз, наркотична зависимост, наивност; 

Гео-политически – бежански потоци, международна организирана престъпност, географско положение. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 6: Методите за въвличане в трафик 
 

Методите за въвличане в трафик не са се променили особено през годините. Жертвите на трафик могат да бъдат отвлечени направо от 
улицата, от дискотеката, но в трафик попадат и много момичета търсещи работа, които искат да продължат образованието си или да сключат брак 
в чужбина. Често трафикантите използват агенти, които вербуват жертвите. Тези агенти могат да бъдат хора, които познавате приятели, роднини, 
гаджета. В много случаи те предлагат пари, ценни предмети и помощ, за да привлекат жертвите. Агентите използват също и фалшиви реклами, 
обяви, посреднически агенции за намиране на работа, а след това чрез много жестокост и насилие принуждават жертвите да проституират и да 
извършват принудителен труд. Използват често и методът (метода “loverboy”) чрез създаване на емоционална финансова и/или психологическа 
зависимост. Засилва се и ролята на т. нар. първо момиче, ползващо се с доверието на трафиканта, което контролира проституиращите и събира 
заработените пари. Така присъствието на трафиканта не е необходимо и това намалява риска той да бъде свързан с престъпния бизнес. 
 

Методите за въвличане се делят основно на такива чрез манипулация или чрез принуда. 
Особености на метода на въвличане чрез принуда: 
Трудно се разпознава, че дете е въвлечено в трафик, когато е използвана принуда спрямо него, защото: 

 околните (възрастните) трудно разбират, че детето се е опитвало да се съпротивлява, защото не иска да говори за случилото 
се. Очакването на възрастните е, че децата разбират какво се случва с тях и съответно какви са последиците от това за тях, 
без обаче да се съобразяват с особеностите на възрастта на децата на 13 - 14 години, когато когнитивната и емоционална 
незрялост не им позволява да осъзнаят в дълбочина какво точно им се случва. От друга страна, децата в тази възраст имат 
трудности да вербализират (кажат на глас) и анализират преживяното. Прави впечатление, че при проведените интервюта с 
деца не се събира информация за преживяванията и за механизмите на въвличане в трафик. Децата проявяват тревожност, 
когато трябва да говорят за това. Информацията за механизмите на въвличане се получава основно от интервютата с 
пълнолетните интервюирани жертви, които са били въвлечени като деца. Възможностите за съпротива при децата са по-
ниски, поради което те често възприемат ситуацията на въвличане, в която се намират, като даденост. 

 възрастните очакват децата да поемат инициативата и да проявят желание за промяна на ситуацията, в която се намират, 
или да признаят, да дадат показания, да съдействат. Очакването на възрастните е децата, жертви на трафик, да кажат 
веднага и всичко като се игнорира фактът, че тези деца са били системно и продължително подготвяни и инструктирани 
преди да бъдат пуснати в просия или джебчийство. Процесът на «обработване», през който са преминали, е довел до общо 
състояние на страх и усещане за безпомощност, за безизходица. Често пъти дори детето може да го разбира като 
единствено възможен вариант на съществуване. 

 
Методи, чрез които детето може да бъде принудена да остане насила – отнемане на документи; тежък побой; заплахи; лишаване от храна 

и вода; изолация. 
Особености на метода на въвличане чрез манипулация: 
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Манипулацията се проявява като много голяма загриженост към детето в риск от трафик, която обикновено има някакъв сериозен проблем 
(икономически, личностен, в семейството или във взаимоотношения и др.). В тези случаи манипулацията се предлага като помощ. Данните от 
проведените интервюта показват, че е трудно за детето в риск да разпознае, че целта на помощта не е безкористна. Трудно е да се твърди, че 
жертвите са предварително проучени и набелязани за въвличане. Посредниците, които въвличат, са и познати, и непознати за жертвите. Това 
прави риска за въвличане в трафик за проституция много висок, т.е. това може да се случи на всяко младо момиче или жена в затруднена ситуация. 

От друга страна, проучването показва, че може да се изведе и друга особеност на жертвите, което ги прави уязвими в по-голяма степен, а 
именно: липсата на споделяне за предлаганата помощ с други близки хора и липсата на съветване. Често пъти самите «помагащи» посредници за 
вкарване в трафик съветват да не се споделя и насърчават жертвата да действа бързо, да не се колебае. Също така самото дете в риск често не 
може да прецени, че е нужно да споделя, тъй като не забелязва нищо нередно в оказваната му помощ. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 7: Стратегии за справяне при методът „Loverboy“ 
 

 
1.Срещата: Приятно момче се запознава с теб. Носи скъпи дрехи и изглежда много добре. Срещате се… 

Стратегия: Бъди подозрителна към събеседника и не казвай пълната истина за себе си. Ако в последствие се окаже, че нямаш повод за 
тревога винаги можеш да се извиниш за предпазливостта си. Друго важно умение тук е да задаваш въпроси – колкото може повече уточняващи 
въпроси за човека, с когото разговаряш, включително от къде има информация за теб. 

2.Впечатляване: Прави ти хубави подаръци (мобилен телефон, бижу, парфюм). Започваш да се влюбваш в него. 

Стратегия: Помисли внимателно – защо точно на теб? Посъветвай се с други приятели, връстници, възрастни, т.е. с колкото повече хора 
споделиш, толкова по-реална ще бъде твоята преценката за ситуацията. 

3. Начало на връзка: Гаджета сте. Ходите заедно на различни места. Не се виждаш с приятелките си както преди, защото той е страхотен, те 
просто не те разбират. 

Стратегия: Не пренебрегвай приятелите си, не се откъсвай от средата си. Разговаряй отново с родителите си или други близки за теб хора, 
обсъди с тях промените, които забелязваш. Ако той наистина държи на теб няма да иска да променяш начина си на живот заради него, а ще се 
впише в него, няма да иска да те иска само за себе си. Любовта допълва живота ти, не те изолира от него. 

4. Заедно: Щастлива си и си готова на пълна интимност с него. Той иска да бъдеш с него непрекъснато. 

Стратегия: Не спирай да си предпазлива. Малко мъже са готови на подобна крачка толкова бързо, те обикновено се страхуват да загубят 
свободата си. Помисли, наистина ли се чувстваш готова за това или го правиш защото те е страх да не го загубиш? 

5. Въвличане в трафик: Казва, че дължи пари, които трябва да изплати на приятел и единствено ти можеш да му помогнеш, като отидеш на 
среща с неговия приятел за една нощ.  

Стратегия: бягай! Веднага! Говори с роднини, приятели, близки. Научи се да казваш „НЕ“. Например:  

„Съжалявам, но не мога да го направя, защото аз наистина трябва да правя нещо други важно в този момент” 

„Сега съм твърде зает. Може би в друго по-свободно време ще го направя. 

„Аз много искам да ти помогна, но точно в този момент ми е невъзможно, защото трябва да направя....” 

„Аз те разбирам, но сега правя важен покрив на къщата. Благодаря ти, че ще ме разбереш, колко е важно за мен и сега не мога да ти 
помогна” 
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„ Благодаря ти, че искаш това от мен, ти си чудесен човек! Но аз точно сега не искам да изляза с теб и да....” 

„Не! Съжалявам, но аз наистина не мога в този момент да направя това за теб! 

6. Склоняване към трафик: Той е направил толкова много за теб, че чувстваш, че трябва да направиш нещо, за да му се отплатиш, но той се 
е променил и започваш да се колебаеш. Все пак оставаш с него, защото ти обещава хубави неща. 

Стратегия: Бягай! Кажи „НЕ“. Свържи се отново с роднини, приятели, близки. Поискай помощ, съвет. Разбери повече за мястото, където той 
иска да те изпрати и дори поискай предварителен договор за работа с името на работодателя, мястото. Преди да заминеш се погрижи роднини и 
приятели да имат твоя снимка, копие от паспорта ти и предварителния договор за работа, както и телефонен номер. 

7. Дете в трафик - Вече разбираш, че всичко е лъжа. 

Стратегия: Скрий личните си документи, не ги давай на никого. Не можеш да си тръгнеш веднага, но можеш да наблюдаваш тайно какво се 
случва около теб и да ти хрумне идея как да се измъкнеш. Не се предавай, знай че твоите близки в къщи ще направят всичко по силите си да е те 
намерят. Вярвай, че това няма да продължи дълго и търси изход! Намери слабото място на организацията им и бягай! Потърси помощ! 
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