Признаци, по които може да се разпознаят насилието и тормозът:
Разпознаването на насилие и тормоз включва следните физически и поведенчески признаци:
•

различни по вид и цвят натъртвания, включително синини, постоянни или чести червени
петна, включително от пръсти, насинени очи, следи от ухапване;

•

неправдоподобни или объркани обяснения за травмите, включително едносрични отговори;

•

безпокойство и крайности в поведението - от агресивност до пасивност;

•

лоша представа за себе си - децата смятат, че са заслужили насилието;

•

прекалена отстъпчивост на детето и оставяне без протест да се прави каквото и да било с
него;

•

влошаване на здравословното състояние, което включва прилошавания, главоболие,
отпадналост;

•

влошаване на успеха от обучението и чести отсъствия от училище;

•

чести отсъствия от определени часове;

•

детето може да стане затворено и изолирано, да не желае да контактува с връстниците си;

•

агресивно поведение и/или поведение, насочено към привличане на вниманието, упорито
непослушание, самонараняване;

•

внезапни избухвания, които са необичайни за възрастта или за нивото на развитие на детето;

•
•

бягане и криене, включително зачестили бягства от училище;
загуба на доверие, неучастие в общите занимания в училище, ниска самооценка;

•

употреба на алкохол, медикаменти, занемаряване (постоянно обличане на едни същи дрехи
или отказ да сресва косата си);

•

психосоматични симптоми, като болки в стомаха, главоболие, гадене и др., оплаква се, че
сънува кошмари и сънят му е нарушен.

•

различни прояви на сексуализирано поведение (имитация на сексуален акт, разголване,
използване на език, свързан със сексуални действия и т.н., които са нехарактерни за
съответната възраст).

•

наблюдават се промени в навиците или в използването на интернет и социалните мрежи.

Тормозът между деца спада към насилието над дете и се третира с мерките на Закона за
закрила на детето. Според чл. 7, ал. 1 и 2 от Закона за закрила на детето, всяко дете има
право на закрила от насилие и всеки, на когото стане известно за дете, преживяло
насилие, е длъжен да сигнализира органите по закрила.

