ОБЩИНА ВАРНА
ДИРЕКЦИЯ „ПРЕВЕНЦИИ“

ОБЩИНСКА КОМИСИЯ ЗА БОРБА СРЕЩУ
ПРОТИВООБЩЕСТВЕНИТЕ ПРОЯВИ НА
МАЛОЛЕТНИТЕ И НЕПЪЛНОЛЕТНИТЕ

КНИЖКА ЗА

ТИЙНЕЙДЖЪРИ
Второ издание

(и не

!)

о
сам

Една книжка за вас, тийнейджъри!
С желанието да ви „усмихне”, да ви каже и някои по-сериозни неща!

„КНИЖКА ЗА ТИЙНЕЙДЖЪРИ” се издава от Общинската комисия за борба
срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните
в Община Варна с цел да популяризира своята превантивна и корекционновъзпитателна работа с деца и родители.

“

У ДОМА

М

ГОТИНО МИ Е, ЗАЩОТО:
•

Семейството ми ме обича,
спокойно ми е, имам си свое
лично пространство;

Родителите ми се грижат за:
•
•
•
•
•
•
•
•

здравето ми;
за това да си хапвам вкусно;
да имам РС;
да имам готини дрехи;
готин GSM;
пари;
учебници;
по възможност да се занимавам
с неща, които ме интересуват
през свободното ми време;

:)

айките започват истински да се безпокоят за
своите дъщери, когато дъщерите започнат да
затварят внимателно и безшумно входната врата.

БИХ ИСКАЛ РОДИТЕЛИТЕ МИ:
•

Да имат повече време за мен.

•

Без притеснение да разговарят с мен за момичета/момчета, любов, секс,
пари, образование, политика, спорт, музика, алкохол, цигари, наркотици,
секти, тероризъм и всякакви други неща, за които имам необходимост
да говоря.

•

Да ми вярват!!!

•

Да уважават моето мнение, както за решения, вземани на „семеен
съвет”, така и за неща, които касаят пряко мен - избор на училище,
специалност,............. (Дори да съм сгрешил в избора си - трупам опит и се
уча от грешките си!).

НЕ МИ Е ЧАК ТОЛКОВА ХУБАВО, НО
ТРЯБВА:
•
•
•

Да си подреждам стаята;
Да се подготвям добре за
училище;
Да изпълнявам своята част
от домашните задължения;
(чистене, пазарене, хвърляне на
боклук и други такива разни).

У ДОМА

„Тайната на успешното възпитание е в уважението към ученика.”

•

Да не настояват, че винаги те са прави!

•

Да ме подкрепят в трудни за мен моменти.

•

Да не забравят да ме похвалят за мой успех/постижение, както и да ми
посочат къде съм сгрешил, ако нещо съм „сгафил”.

•

Искам да имам добра професия и добри доходи - трябва да
уча!

•

Да не ми дават напразни обещания!

•

В училище стават „екшъни”.

•

Да не променят правилата на „играта” - днес изискват едно, утре друго!!!

•

В училище намираме приятели.

•

Да не ми досаждат с много въпроси, но все пак да се интересуват от
моите проблеми (аз имам такива!!!).  

•

Има готини и разбрани даскали.

•

Правим интересни неща.

•

Имаме възможност да участваме в различни инициативи.

•

Сблъскваме се с различни характери - някои ни допадат,
други - не; търсим себе си и собственото си място сред
другите.

•

Да не забравят, че и те са били деца.

•

Бих искал  да избегна ситуацията: „най-често се запознаваме с родителите
си, когато вече са твърде стари, за да можем да ги превъзпитаме.”

„ЗА” УЧИЛИЩЕТО:

Да не забравят, че колкото и странно да е, но:
АЗ ГИ ОБИЧАМ И ДЪРЖА НА ТЯХ!
БИХ ИСКАЛ ДА СЕ ГОРДЕЯ С ТЯХ, С ТЯХНОТО ПОВЕДЕНИЕ И ОТНОШЕНИЕ КЪМ
ЖИВОТА!

Г

“

-жо, баща ми казва, че произлизаме от маймуните.
- Млъквай! Историята на вашето семейство не ме
интересува!

:)

В УЧИЛИЩЕ
В УЧИЛИЩЕ БИХ ИСКАЛ:
„ПРОТИВ” УЧИЛИЩЕТО:

Г

•

Задължително е ходенето на училище, поне до 16 годишна
възраст.

•

Учим много излишни неща.

•

Някои учители са скучни.

•

Държим се идиотски, понякога агресивно.

•

Правим гадни номера на съученици и учители.

•

Трудно ни е да спазваме дисциплина.

•

Не на всички им се учи.

•

Понякога си е доста досадно.

“

оворят си двама тийнеджъри.
- Ама стана студено тук. Може ли да затвориш
прозореца?
- Разбира се, Alt + F4.

:)

•

Да е уютно и приятно;

•

Към нас да се отнасят с разбиране;

•

Да ни поднасят по разнообразен начин учебния материал;

•

Да разчитаме на помощ и съдействие от учителите;

•

Да участваме в решаването на въпроси, засягащи учениците и училищния
живот;

•

Да важат единни правила за всички;

В УЧИЛИЩЕ

„МАЛКИ ТАЙНИ” ЗА СПРАВЯНЕ С
КОНФЛИКТНИ СИТУАЦИИ

•

Когато съм ядосан/гневен:
•

Банално, но преди да избухна, броя поне
•
до 10.

•

Отлагам разговора за по-късно, когато
най-силните емоции са отминали
(когато съм „поизпуснал парата”).

•

•

Споделям чувствата си с приятел,
родител, човек, който ми е близък.

•

Пускам силно музика, която обичам.

•

Отдавам се на любим спорт.

•

Играя развлекателни
компютъра.

игри

на

•

Казвам „не”, когато не желая да
направя нещо, което не ми допада.

!
•

Имам право на закрила за нормалното ми физическо, умствено, нравствено и социално
развитие и на защита на моите
права и интереси.

•

Не се допускат никакви ограничения на правата или привилегии, основани на раса,
народност, етническа принадлежност, пол, произход, имуществено състояние, религия,
образование и убеждения или
наличие на увреждания.

Изразявам мнението си без да засягам
личността на другия: „Не съм съгласен
с твоето мнение, аз мисля...” , а не
„Не съм съгласен с теб.”.
Не обиждам, държа се цивилизовано,
давам на другите да разберат
моето отношение към конкретната
ситуация: „Аз не се чувствам добре,
когато се държиш по този начин”, „Бих
предпочел да оставим разговора за
по-късно, защото сега сме прекалено
гневни и не разсъждаваме трезво”.
Ако сам не мога да защитя личните
си граници и права, търся помощ от
приятел, възрастен, учител, психолог.

СТАРАЯ СЕ С ПОВЕДЕНИЕТО СИ ДА
ИЗРАЗЯВАМ ЧУВСТВАТА И НУЖДИТЕ СИ,
ДА ЗАЩИТАВАМ ПРАВАТА СИ, НО БЕЗ
ДА НАРУШАВАМ ПРАВАТА И ЛИЧНОТО
ПРОСТРАНСТВО НА ДРУГИТЕ

„Умей така да затръшнеш вратата, че никой да не чуе.”

МОИТЕ ПРАВА СПОРЕД ЗАКОНА ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО:

•

Имам право на закрила срещу
въвличане в дейности, неблагоприятни за моето физическо,
психическо, нравствено и образователно развитие.

•

Имам право на закрила срещу
нарушаващи моето достойнство методи на възпитание,
физическо, психическо или друго
насилие и форми на въздействие, противоречащи на моите
интереси.

•

Имам право на закрила срещу
използване за просия, проституция, разпространяване на
порнографски материали и получаване на неправомерни материални доходи, както и срещу
сексуално насилие.

•

Имам право на закрила срещу
въвличане в политически, религиозни и синдикални дейности.

СЕРИОЗНА СТРАНИЧКА

!
•

•

•

•

Сведения и данни за мен не се
разгласяват без съгласието  
на моите родители или законни представители, освен ако
не се нуждая от закрила.
Имам право свободно да изразявам мнение по всички въпроси от мой интерес.
Имам право да бъда информиран и консултиран от органа
за закрила на детето.

•

•

Имам право на изслушванe в
административно или съдебно
производство.
Имам право на правна помощ и
жалба във всички производства,
засягащи мои права или интереси.

•

•

•

•

ЗНАЯ, ЧЕ ТРЯБВА ДА:
Живея при родителите си, докато навърша 18 години, освен ако
важни причини налагат да живея
другаде;

•

Не участвам в хазартни игри, да
не пуша, да не употребявам наркотични вещества и алкохол;

•
Зачитам и уважавам правата на
своите родители и на другите
хора, полагащи грижи за отглеждането и възпитанието ми;

Не накърнявам с поведението си
авторитета и достойнството на
учителите;

•

Не унижавам личното достойнство на съучениците си;

Зачитам и уважавам правата и на
другите членове на обществото;

•

Не прилагам физическо и психическо насилие над съучениците си;

Спазвам обществения ред и морал;

•

Не нося хладни и огнестрелни оръжия и да застрашавам живота на
другите ученици.

Не отсъствам от учебни занятия
без уважителни причини;

“
В

час по български език учителката пита:
- Деца, кое е бъдеще време на глагола крада?
Колективен отговор:
- Отиваш в затвора!

:)

!

СЕРИОЗНА СТРАНИЧКА

МНОГО СЕРИОЗНО!
СПОРЕД ЗАКОНА ЗА БОРБА СРЕЩУ ПРОТИВООБЩЕСТВЕНИТЕ ПРОЯВИ НА
МАЛОЛЕТНИТЕ И НЕПЪЛНОЛЕТНИТЕ, ако съм извършил противообществена
проява или престъпление, което не представлява голяма обществена
опасност, за което съм освободен от наказателна отговорност, ще ми
бъдат наложени една или няколко от следните възпитателни мерки:

!

8. забраняват ми да напускам настоящия си адрес;
9. задължават ме да отстраня със свой труд причинената
вреда, ако това е в моите възможности;
10. задължават ме да извърша определена работа в полза на
обществото;
11. настаняват ме в социално-педагогически интернат;

1. предупреждение;
2. задължават ме да се извиня на пострадалия;

12. налагат ми предупреждение за настаняване във възпитателно училище-интернат с изпитателен срок до 6 месеца;

3. задължават ме да участвам в консултации, обучения и програми за
преодоляване на отклоненията в поведението ми;

13. настаняват ме във възпитателно училище-интернат.

4. поставят ме под възпитателен надзор на родителите ми или на
лицата, които ги заместват, със задължение те да полагат засилени
грижи за мен;
5. поставят ме под възпитателен надзор на обществен възпитател;
6. забраняват ми да посещавам определени места и заведения;
7. забраняват ми да се срещам и да установявам контакти с определени
лица;

“
М

ладеж се връща от училище и казва на баща си:
- Тате, утре си канен на специална родителска среща
в училище.
- Как така специална?
- Ами само аз, ти, директорът и двама полицаи от Трето
районно...

:)

ПОМОЩ
Ако имам проблеми и няма с кого да споделя, помощ и безплатни консултации от  
специалисти - психолози, психиатри, педагози, при пълна поверителност за споделените от
мен неща, мога да потърся в:
•
ЦЕНТЪР ЗА СОЦИАЛНА ПРЕВЕНЦИЯ - РАЙОН “ПРИМОРСКИ”
Варна, ул. “Ген. Цимерман” №33, тел. 052/820-754, 0884 690 311
•
ЦЕНТЪР ЗА СОЦИАЛНА ПРЕВЕНЦИЯ - РАЙОН “ВЛАДИСЛАВ ВАРНЕНЧИК”
Варна, ж.к. “Вл. Варненчик”, търговски комплекс, до бл.20, тел.052/820-753,
0884 690 350
•
КОНСУЛТАТИВЕН КАБИНЕТ ЗА СОЦИАЛНА ПРЕВЕНЦИЯ - РАЙОН “ОДЕСОС”
Варна, бул. “Вл. Варненчик” №61, тел.052/621-925
•
КОНСУЛТАТИВЕН КАБИНЕТ ЗА СОЦИАЛНА ПРЕВЕНЦИЯ - РАЙОН “МЛАДОСТ”
Варна, ж.к. “Трошево”, бл.47, тел. 052/820-879
•
КОНСУЛТАТИВЕН КАБИНЕТ ЗА СОЦИАЛНА ПРЕВЕНЦИЯ - РАЙОН “АСПАРУХОВО”
Варна, кв.”Аспарухово”, ул.”Народни будители” №2, ст. 604, тел.052/370-350
•
КОНСУЛТАТИВЕН КАБИНЕТ ЗА СОЦИАЛНА ПРЕВЕНЦИЯ - КМЕТСТВО ТОПОЛИ
Кметство Тополи, Община Варна, ул. “Райко Панчалиев” 3А, ОУ “Христо Смирненски”,
тел.052/742-485
•
КОНСУЛТАТИВЕН КАБИНЕТ ЗА СОЦИАЛНА ПРЕВЕНЦИЯ - КМЕТСТВО КАМЕНАР
Кметство Каменар, Община Варна, ул. “Цар Симеон” №25, тел.052/671-055
•
ОД на МВР - Варна
Обединяващ инспектор ДПС - тел.052/ 652-135
•

Дирекция “Социално подпомагане”, Отдел за закрила на детето - 052/602-771

ЖИВОТЪТ Е ОГЛЕДАЛО. УСМИХНИ МУ СЕ, ЗА ДА ТИ СЕ УСМИХНЕ И ТОЙ!

ОБЩИНА ВАРНА
ДИРЕКЦИЯ “ПРЕВЕНЦИИ”
ОБЩИНСКА КОМИСИЯ ЗА БОРБА СРЕЩУ
ПРОТИВООБЩЕСТВЕНИТЕ ПРОЯВИ НА
МАЛОЛЕТНИТЕ И НЕПЪЛНОЛЕТНИТЕ
ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЗАМ.- КМЕТ НА ОБЩИНА ВАРНА
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ “ПРЕВЕНЦИИ”
СЕКРЕТАР: ГЛ.ЕКСПЕРТ В ДИРЕКЦИЯ “ПРЕВЕНЦИИ”

Тел.: 052/820-770
Email: okbppmnvarna@abv.bg

www.prevencii.com

ОБЩИНА ВАРНА
ДИРЕКЦИЯ „ПРЕВЕНЦИИ“

Централен офис - Младежки дом
гр. Варна
бул. „Цар Освободител“ 27
телефон: 052 820 677
факс: 052 820 675
Превантивно-информационен център “Младост“
гр. Варна
бул. „Вл. Варненчик“
кв. „Трошево“, бл.50
телефон: 052 820 751
факс: 052 820 752
Информационно-обучителен център “Чайка“
гр. Варна
ж.к. „Чайка“ №170
телефон: 052 820 748
факс: 052 820 749

www.prevencii.com

