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Всички искаме да запазим безопасността 
на децата си
Може би вече сте разговаряли с тях за неща 
като безопасното пресичане на улицата.  
Но обсъждали ли сте с тях как да се предпазят 
от сексуално посегателство? Знаем, че никой 
родител няма желание да води подобен 
разговор, но според нас може да се проведе 
също толкова естествено и да бъде също 
толкова лесен, колкото и непринуденият 
разговор за безопасността на пътя. 

Наричаме това разговори на ЛИЧНИ теми. 
Всяка една буква – от Л до И, дава важно 
послание за деца на четири години, за да им 
помогне да бъдат в безопасност. 

Ето защо искаме всички родители да 
разговарят на ЛИЧНИ теми – защото знаем, 
че редовните разговори с децата за тези важни 
послания наистина може да им помогнат да 
бъдат в безопасност.
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ЗАЩО ТРЯБВА ДА 
РАЗГОВАРЯМЕ НА

ЛИЧНИ 
ТЕМИ?
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Важен разговор, който 
трябва да бъде проведен
Знаем какво бихте си 
помислили: това няма да се 
случи на моето дете. Съвсем 
естествено нито един родител 
по никакъв начин не иска да 
мисли, че детето му ще стане 
жертва на сексуално 
посегателство. Ето защо е 
абсолютно задължително да 
проведете този разговор –  
за да му помогнете да бъде в 
безопасност.

Разбираме също така, че 
разговорите на тази тема може 
да изглеждат плашещи. А това 
не трябва да бъде така. ЛИЧНИ 
е създадено специално –  
с помощта на родители и 
професионалисти, за да сме 
уверени, че тези разговори са 
възможно най-лесни и 
подходящи за деца на четири 
години.

ЛИЧНИ никога не засяга 
темата за секса 
Сигурно мислите, че детето ви 
е твърде малко, за да говори за 
секс. И затова ЛИЧНИ никога 
не засяга тази тема. Не става 
въпрос да си говорите за 
„птичките и пчеличките“, а за 
практични и успокояващи 
съвети, в името на 
безопасността на детето. 

Никога не използваме 
пораждащи страх думички 
В никакъв случай не искаме да 
разстроим или изплашим 
детето си. Разговорите на 
ЛИЧНИ теми означават 
използване на невинен, 
разбираем от децата език,  
за да дадете на детето си 
увереност и знания в името на 
неговата безопасност.

„ С цялото си сърце мисля,  
че разговорите на ЛИЧ-
НИ теми трябва да стоят 
непосредствено до тези за 
пресичането на улиците.“  
Родител на шестгодишно 
момиченце
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Да се намери точният 
момент 
Всяко семейство е различно и 
мястото и времето за 
провеждане на подобни 
разговори, може да зависи от 
възрастта на детето ви или от 
това колко зряло е то – много е 
важно и вие, и детето, да сте 
напълно готови за това. 

Търсите подходящото време, 
за да започнете разговорите? 
Ето няколко примера, 
споделени от други родители 
като подходящи за тях:

 

КОГА Е 
ПОДХОДЯЩИЯТ

МОМЕНТ?
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   Когато сте заедно с детето 
си в банята, помагате му да 
се облече или да се намаже 
с крем. 

  Пътуванията с кола 
са идеално време за 
разговори. 

  Независимо дали се 
прибирате вкъщи от 
училище или обикаляте 
магазините през почивните 
дни, ще се чувствате доста 
по-спокойно, докато се 
разхождате и разговаряте 
непринудено. 

  Плуването е идеален 
момент да обсъдите идеята, 
че това, което се намира под 
бельото и банските, е нещо 
неприкосновено и много 
лично.

  Ако детето е учило за 
личните взаимоотношения 
в училище, попитайте го 
какво е запомнило, когато 
се прибере у дома. 

  Опитайте да изпеете нашата 
песничка с помощта на 
приятелски настроения ни 
динозавър Пантозавър и 
това може да ви помогне 
да създадете подходящия 
момент (научете повече на 
стр. 6).

  Ако любимото 
телевизионно предаване на 
детето засяга чувствителна 
тема, насърчете го да 
говори за всичко, което го 
разстройва. 
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Как да започнете 
Как и кога да говорите на 
ЛИЧНИ теми с детето си – това 
можете да решите само вие. 
Все пак вие го познавате 
най-добре.

След като се почувствате 
уверени относно всички 
послания (страници 8 – 9), 
нашата поредица от забавни 
игри ви улеснява да започнете 
да разговаряте на ЛИЧНИ теми 
– с приятелското съдействие 
на нашия динозавър 
Пантозавър. Чрез игри, песни и 
дейности той представя 
основните послания по 
забавни и увлекателни начини. 
И ето, че можете да започнете 
още днес…

Нашите забавни игри!  
Споделете намиращата се на 
срещуположната страна вадеща 
се брошура, която можете да 
запазите и децата да се учат от 
нея – и превърнете запомнянето 
на правилата в забавна игра.

Децата ви могат да Пеят заедно  
с Пантозавър – неговата песен е 
запомнящо се запознаване с 
важните послания на ЛИЧНИ 
теми.

Има също и Време за игри с 
Пантозавър – онлайн, на таблет 
или телефон, тази безплатна игра 
позволяват на детето да играе 
баскетбол и да се гмурка, докато 
учи правилата на ЛИЧНИ теми.

Намерете тези забавни игри на 
адрес: nspcc.org.uk/pants

Искате ли наистина неповторим начин за 
запомняне на правилата? Детският пакет 
на Пантозавър е изпълнен със забавни 
дейности, стикери, закачалка за врата и 
разделител за книги. Поръчайте своя пакет 
на адрес: nspcc.org.uk/shop

КАК ДА  
НАМЕРЯ 

ПОДХОДЯЩИТЕ 
ДУМИ?
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Сега е моментът да 
разговаряте на ЛИЧНИ теми 
Ето че вече знаете за нашите 
забавни игри и кога да 
започнете разговора с  
детето си.

Вече сте готови да научите 
детето си на петте правила за 
разговаряне на ЛИЧНИ теми. 
Ще ви запознаем с всяка буква 
от ЛИЧНИ, за да разберете как 
да ги представите.

Можете да започнете с един 
по-невинен разговор с детето 
ви за това как да бъде в 
безопасност – а след това, 
когато и двамата сте готови за 
това, навлезте по-надълбоко  
в темата.

ИЧНИТЕ НЕЩА СА

ЛИЧНИ

 НИКОГА НЕ ЗАБРАВЯЙТЕ, ЧЕ ТОВА 

Е ВАШЕТО ТЯЛО

ОВЕК КАЖЕ ЛИ „НЕ“,

ТОВА ОЗНАЧАВА „НЕ“

ЕКА ДА СПОДЕЛЯМЕ ТАЙНИТЕ,

КОИТО НИ ТРЕВОЖАТ

СТИНАТА, ВИНАГИ ЩЕ НАКАРА

НЯКОГО ДА ПОМОГНЕ

И

Ч

Н

И

КАКВИ СА 
ПРАВИЛАТА ЗА 

ЛИЧНИ 
РАЗГОВОРИ?
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ичните неща са лични
Обяснете ясно на детето си, 
че бельото ви покрива 
интимните ви части и какво 
означава „лично“.

Обяснете му, че никой не 
бива да го моли да види или 
докосне интимните му части 
или да го подстрекава да 
гледа или докосва чужди.

Понякога може да се наложи 
лекари, медицински сестри 
или членове на семейството 
да направят това. Обяснете, 
че това е приемливо, но тези 
хора винаги трябва да 
обясняват защо се налага 
това и първо би трябвало да 
помолят за неговото 
съгласие.

 никога не забравяйте,
че това е вашето тяло
Обяснете на детето си,  
че тялото му принадлежи 
единствено и само на него. 
Никой няма право да го кара да 
прави нещо, от което се 
чувства неудобно.

Ако някой поиска да погледне 
или се опита да го докосне под 
бельото, трябва да каже „Не“ 
– и да сподели това с 
възрастен, на когото има 
доверие. Това може да е член 
на семейството, учител, 
асистент или лекар.

овек каже ли „не“, това
означава „не“
Уверете се, че детето ви 
разбира, че има право да каже 
„Не“ на нежелано докосване – 
дори на член на семейството 
или на някого, когото познава 
или обича.

То само отговаря за тялото си и 
никой в никакъв случай не 
бива да го принуждава да 
прави неща, които го карат да 
се чувства неудобно.

И Ч Н
И

И

Ч
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ека да споделяме
тайните, които ни 
тревожат
Обяснете на детето си,  
че винаги трябва да 
разговаря по темите, които го 
вълнуват – и че споделянето 
им няма да му създаде 
неприятности.

Обяснете разликите между 
„добри“ и „лоши“ тайни. 
Лошите тайни ви карат да се 
чувствате тъжни, притеснени 
или уплашени, а добрите 
тайни може да бъдат неща 
като партита с изненада или 
подаръци за други хора, 
които карат човек да се 
вълнува.

Всяка тайна трябва 
задължително да се споделя.

стината, винаги ще
накара някого да помогне
Кажете на детето си, че винаги 
е добре да говори с възрастен, 
на когото се доверява,  
за всичко, което го натъжава, 
тревожи или плаши, за да 
може да получи помощ. Не е 
задължително това да е член 
на семейството. Може 
примерно да бъде учител или 
родител на приятел.

Успокойте го, че какъвто и да е 
проблемът, то не е виновно и в 
никакъв случай няма да си 
създаде неприятности, ако 
каже истината.

Освен това може да позвъни 
на детската линия 0800 1111 
и приятелски настроен човек 
ще помогне.

Н И



Използвах плуването като 
чудесна възможност за 
разговор с 
шестгодишната ми 
дъщеря. Започнах с 
въпрос защо банските за 
момчета са различни от 
тези за момичета и това 
доведе до разговор на 
лични теми. Това ми даде 
наистина добра отправна 
точка да засегна 
деликатна тема с лекота.

Майката на Катрин
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Откакто пуснахме ЛИЧНИ, 
говорихме с много родители, 
провели разговора...

КАКВО 
СПОДЕЛЯТ 

РОДИТЕЛИТЕ НА 
ТЕМА ЛИЧНИ 
РАЗГОВОРИ



Мисля, че наличието на тези 
съвсем ясни послания, 
които да използвам при 
моето петгодишно дете,  
ми дава много възможности. 
Той разбра какво му казвам 
– всъщност той ме разсмя 
един ден след училище, 
когато се изправи и гордо 
заяви: „Знам, че това, което е 
под панталона ми, е лично и 
уведомих учителя си за 
това!“

Майката на Сам

Ако се случи 
немислимото и някой 
премине физически 
граници с дъщеря ми,  
би ли знаела какво да 
направи? Би ли ми 
казала? Дали изобщо би 
разбрала, че е грешно?

Бях горда със себе си, 
след като проведохме 
разговора, и толкова 
облекчена, че не я 
изплаших или не наруших 
нейния невинен детски 
свят, но все пак се реших 
на важна стъпка, за да 
може тя да бъде в 
безопасност. Ето защо 
искам всички родители да 
говорят на ЛИЧНИ теми.

Майката на Мейбъл
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ПОВЕЧЕ ОТ 

400 000 
РОДИТЕЛИ ВЕЧЕ 
СА РАЗГОВАРЯЛИ 
НА ЛИЧНИ ТЕМИ 

И ТОВА СЪС 
СИГУРНОСТ 

ПОМАГА



БРАВО!

12

Започвайки да разговаряте на ЛИЧНИ теми с 
детето си, вие предприемате наистина важни 
стъпки, за да му помогнете да бъде в 
безопасност. Трябва да се гордеете, че сте 
направили нещо невероятно.

И все пак не забравяйте, че това не е еднократен 
разговор. По-добре е тези непринудени 
разговори да бъдат кратки и чести и да ги 
представите така, че да бъдат подходящи за 
възрастта на детето ви – това ще помогне да се 
подсили смисъла на посланията и да бъдете 
спокойни, че ще ги запомни. Просто избирайте 
най-подходящите моменти.



Вземете подходящото за 
вас ръководство за 
разговори на Лични теми 
Разполагаме с редица други 
ЛИЧНИ ръководства за 
родители, детегледачи и деца, 
включително ръководства на 
различни езици и ръководства 
за хора с увреждания.

Ръководство за приемни 
родители

Ръководство за родители 
във връзка със затруднения 
при обучение

Ръководство за родители на 
деца с аутизъм

Филм за деца с увреден слух 

Можете да ги намерите на 
адрес: nspcc.org.uk/pants

Съвсем естествено е детето 
ви да има въпроси 
Това не бива да ви притеснява 
– ние можем да ви помогнем 
да отговорите. Можете да 
намерите много повече 
информация и помощ  
относно разговорите на 
ЛИЧНИ теми на  
nspcc.org.uk/pants 

Говорете с нас 
Ако трябва да поговорите с 
някого, ние сме на 
разположение денонощно. 
Обадете ни се на 0808 800 5000 
или ни изпратете имейл на 
help@nspcc.org.uk
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Заедно можем да помогнем на деца, 
преживяли посегателство, да възстановят 
живота си. Заедно можем да защитим децата 
в риск. И заедно можем да намерим най-
добрите начини за предотвратяване на 
посегателства върху деца.

Но всичко това може да се случи само с 
вашата помощ. Всички събрани средства, 
всяка подписана петиция, всяка минута от 
времето ви, ще ни донесе спокойствието,  
че можем да се борим за всяко детство.

nspcc.org.uk


