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Приложение2 

КРАТКОСРОЧЕН ПЛАН 

за предотвратяване рисковите фактори за дете, преживяло насилие или  

при кризисна ситуация 

1. В случаите на идентифициране на дете, преживяло насилие или възникване на 
критично събитие или ситуация, Директорът незабавно  подава първоначална 
информация в РУ на МВР, на кмета на населеното място, отговорният специалист в 
РУО на МОН, както и  Началника на отдел Закрила на Детето в Д „СП” Нова Загора, а 
при нужда и дежурните екипи за спешна медицинска помощ, след което в срок от 
24 часа се подава и писмен сигнал до горе изброените отговорни лица с подробна 
информация за случая. 

 
2. Ако има пострадали деца се прави всичко необходимо да получат те спешна 

медицинска помощ. 
 

3. Децата, които са преживели насилие или такава кризисна ситуация най-често са 

объркани, изпитват тревожност, депресия, страх, скръб, това води и до трудности 

при хранене и спане, недоверчивост, затваряне в себе си. Осъществяването на 

ранен контакт с такива деца, предотвратява формирането на система за 

психологическа защита от страна на жертвите /което възпрепятства усилията на 

външните лица да ги подкрепят за тяхното възстановяване/, облекчава техните 

страдания и подпомага да се преодолее събитието. Мултидисциплинарна комисия 

организира оказването на първа психологическа помощ. Важно е оказването на 

психологическа помощ да се извърши веднага или до 48 часа след преживения 

стрес, затова в СУ „Иван Вазов”- гр. Нова Загора се приема, че при наличие на 

обучени специалисти в училището, оказването на първа психологическа помощ 

започва незабавно за преживелите критично събитие или ситуация деца. 

Целта на тази кризисна интервенция е снижаване ефекта от кризисното събитие; 

намаляване влиянието на травматичния стрес; ускоряване възстановяването на 

нормалния ритъм на живот на децата и установяване на децата, нуждаещи се от 

последваща помощ. 

 

4. Информират се родителите на децата за ситуацията и предприетите действия до 

момента, като при изразено желание и нужда се оказва първа психологическа 

помощ и на родителите. 


