
Децата, 
обект на 
телесно наказание, 
чувстват вина, 
притеснение, гняв, 
болка и ужас.

“Всички човешки 
същества се раждат 
свободни и равни в 
достойнство и права”

Член 1. Всеобща декларация 
за правата на човека

Телесното наказание  
нарушава правото на 
децата на здравеопазване, 
развитие и образование 
и е свързано с широк 
спектър от негативни 
последици за здравето, 
развитието и поведението 
на децата, които могат да 
ги следват в зряла възраст. 

Системното прилагане 
на телесно наказание 
е по-проблематично от 
инцидентното.

Внимание! 
Насилие съществува и в 
случаите, когато човек 
не осъзнава, че това се 
случва с него. 
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Данните от проучвания, както 
и разговори с родители, ясно 
ни показват, че шамарът се 
използва най-често, когато 
родителят е ядосан, зает 
или не знае какво друго да 
направи, но не е желаният 
избор за възпитание.

Родителите често се питат: 
Каква алтернатива имаме 
като родители? 
Възможно ли е възпитание 
без телесно наказание?  

Възпитание без телесно 
наказание НЕ означава да 
не поставяме граници. 

Можем да го направим 
чрез упражняване на 
положителна дисциплина:
• Насочване и учене;
• Правим нещата с детето;
• Изисква разбиране, време и 
търпение;
• Ориентирано към решаване 
на проблеми и изграждане на 
позитивна самоизява;
• Развива дългосрочен 
самоконтрол и 
сътрудничество.

Телесното наказание 
на дете се определя от 
Комитета по правата 
на детето като “всяко 
наказание, при което 
се използва физическа 
сила, която причинява 
болка или дискомфорт, 
независимо колко лека е 
тя”. Повечето физически 
наказания включват 
удряне на децата 
(“плесници”, “шамари”, 
“шляпване”) с ръка 
или с пособие – 
камшик, пръчка, колан, 
обувка, дървена 
лъжица и пр. 
Физическото наказание 
понякога включва 
ритане, разтърсване, 
хвърляне, драскане, 
щипане, хапане, скубане 
на децата, понякога 
едновременни силни 
удари с длани или 
издърпване на двете 
уши, принуждаване 
на децата да стоят в 
неудобно положение, 
горене, попарване или 
насилствено намазване 
на устата на детето 
със сапун или лютиви 
подправки.

Телесното наказание 
на дете, възприето като 
форма на физическо 
наказание, е унизително 
третиране на детето, 
засягащо човешкото му 
достойнство, което се 
извършва в мълчание 
и често е прието с 
всеобщо безразличие в 
домовете в цял свят.

За децата е изключително 
важно, откривайки света, 
до тях да пристъпва силен, 
значим и доверен възрастен, 
на който могат да се 
доверят и разчитат, защото 
в доверителната връзка 
се ражда ползотворното и 
ефективно общуване, 
защото в нея се ражда силата 
и увереността, че ние можем,  
и дори когато сгрешим, 
винаги има кого да извикаме 
за подкрепа и кой да ни 
подаде ръка!

Всички ние, вече пораснали и 
отговорни родители, решили 
оттук насетне да споделим, 
знанията си, уменията си с 
по-малките от нас, всички 
ние нека си припомним, 
че да си родител е едно 
невероятно преживяване на 
радост, щастие, споделеност 
и отговорност.

Научете повече за 
детство без насилие и 
възпитание без шамари на 
www.pulsfoundation.org 
и 
www.endviolence.bg 


