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ЗА СЕКСУАЛНОТО
НАСИЛИЕ

МОМЧЕТА 
НАДКак може да помогне 

приятел?
Ще стане ли момчето 
хомосексуално?

Може ли момчето да 
се справи само със 
случилото се?

Сексуалното насилие 
секс ли е?

Как се чувства и действа 
момчето след това? Кой е виновен?

Винаги отговорен и виновен 
е извършителят независимо 
дали е дете или възрастен!!! 
Без съмнение!! Дори, когато 
извършителят казва на 
момчето, че то самото го е 
искало или му е харесало.

Не!! Момчето може 
да харесва момичета, 
момчета и това е ОК, 
защото е свободно да 
харесва когото си иска.

Не!
Сексуалното насилие е 
насилие, докато сексът 
е удоволствие и любов, 
двете неща нямат нищо 
общо.

След сексуално насилие всяко 
момче може да се чувства и 
реагира съвсем различно: да бъде 
напрегнато, виновно, засрамено, 
гневно, уплашено, да се изолира, 
да е тихо, тъжно или шумно и 
агресивно ... Няма правилна и 
неправилна реакция!

Сексуалното насилие е 
травматично преживяване, 
с което едно дете не може 
да се справи без помощ от 
възрастен. Необходими са 
подкрепа, търпение и време.

Добър приятел би 
изслушал и поговорил 
с приятеля си, който 
споделя какво му се е 
случило.

СЕКСУАЛНОТО
НАСИЛИЕ 



Тази публикация е изработена по проект “Култура на 
грижа”, финансиран по програма Права, равенство 
и гражданство, програма Правосъдие 2014-2020 на 
Европейски съюз.

Съдържанието на тази публикация е отговорност 
единствено на партньорите по проекта “Култура на 
грижа”, и не отразява разбиранията на Европейски съюз.

ПАРТНЬОРИ ПО ПРОЕКТ “КУЛТУРА НА ГРИЖА”

Какво може да се случи 
по време на сексуално 
насилие? 

Възможно е момчето да 
получи ерекция или друга 
форма на физиологична 
реакция или рефлекс. Това не 
означава, че го желае или че 
му харесва!

Какво е?
Сексуалното насилие е 
нежелано докосване със 
сексуални намерения, тормоз 
в реални или виртуални 
отношения - онлайн и в 
социалните медии, сексуално 
насилие в различни форми.

Как се случва?
Най-често момчето 
познава и се доверява на 
извършителя.
(Ето защо е толкова трудно 
момчето да се доверява 
отново в бъдеще.)

На кого
се случва?

Сексуално насилие може да 
се случи на всеки! Случва се с 
момичетата, но също така и с 
момчета! 1 от всеки 10 момчета 
преживява сексуално насилие.

Кой го извършва?
Може да е възрастен 
мъж или жена, 
понякога друго момче 
или момиче. Наричаме 
го “извършител”.

ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ СЕ 
СВЪРЖЕТЕ НА:*

#boyscultureofcare

+ INFO:
https://boyscultureofcare.wordpress.com/info
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