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Терминологичен речник

По-долу са обяснени значенията на използваните в настоящия документ 
общи термини и определения. Тези термини не са правни определения и не 
са предназначени да служат като такива1. 

Юношество 
Определя се като периода между 10 и 19-годишна възраст, в който 
протича непрекъснат процес на физическо, познавателно (когнитив-
но), поведенческо и психосоциално развитие на индивида.

Юноша
Всеки индивид на възраст между 10 и 19 години.

Пълнолетен 
Всеки индивид на възраст 18 и повече години.

Нагласа 
Мнение, чувство или схващане за хората, събитията и/или неща-
та, които се оформят в резултат на убежденията на индивида.  
Нагласите влияят на поведението.

1	 С	оглед	осигуряване,	доколкото	е	възможно,	на	съгласуваност някои 
определения са заимствани директно от „Насоки на Междуведомствения 
постоянен комитет на ООН за включване на намеса при случаи на насилие, 
основано на пола, в хуманитарните операции“ (http://gbvguidelines.org) и от 
„Грижи за деца, преживели сексуално малтретиране: Насоки за доставчиците 
на здравни и психологически услуги в хуманитарни кризи“ на Международния 
комитет за спасяване (МКС) и Детския фонд на ООН (УНИЦЕФ) (http://
gbvresponders.org/response/caring-child-survivors/)
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Убеждение
Идея, приемана за вярна. Тя може да е подкрепена от факти или не. 
Убежденията могат да са породени или да се влияят от вярата,  
образованието, културата и личния опит.

Бисексуален 
Индивид, който изпитва физическо, романтично и/или емоционално 
влечение и към мъже, и към жени. Бисексуалните нямат непременно  
еднакъв сексуален опит и с мъже, и с жени. Всъщност изобщо не е  
необходимо да са имали сексуален опит, за да се определят като  
бисексуални.

Лице, полагащо грижи 
Терминът характеризира лице, което полага ежедневни грижи за  
другиго. Полагащият грижи може да е родител, роднина, семеен при-
ятел или друг настойник или попечител. Полагането на грижи не 
предполага непременно юридическа отговорност. В настоящото  
помагало терминът „лице, полагащо грижи“, се отнася за лице,  
полагащо ежедневни грижи за дете или деца, или за лице с увреждане  
(за онези, които се нуждаят от такава подкрепа).

Конференция по случай
Конференциите по случаи са срещи с неголям брой съответни  
доставчици на услуги (напр. вече ангажираните с обгрижването 
на преживелия насилие). Насрочват се, когато потребностите на  
лицето не се удовлетворяват своевременно или по подходящ начин. 
Целта на конференцията по случай е да се съберат съответните 
доставчици на услуги (и в зависимост от случая загрижените близ-
ки, оказващи подкрепа в живота на лицето), за да се установят или  
изяснят съществуващите проблеми, свързани с обгрижването.  
Конференциите по случаи предоставят възможност да се извърши 
преглед на дейностите, в това число на напредъка и пречките за 
постигане на целите; да се очертаят ролите и отговорностите;  
да се разрешат конфликтите или да се формулират стратегии и  
решения, както и да се коригират плановете за действие.
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Управление на случай
Управлението на случаи на основано на пола насилие се основава на 
управлението на случаи в социалната работа. То е структуриран  
метод за оказване на помощ на преживяло насилие лице. Осъществява 
се обичайно от организация за психосоциална подкрепа или социални 
услуги, чиято отговорност е да гарантира, че преживелият насилие 
е осведомен за всички възможности за избор, с които разполага, и че 
въпросите и проблемите пред него и семейството му са идентифи-
цирани и се проследяват по координиран начин, както и да му осигури 
емоционална подкрепа през целия процес.

Социален работник, водещ случая
Терминът се отнася за лице, работещо в организация за предоста-
вяне на услуги, чиято задача е да предоставя на клиенти услуги по 
управление на случаи. Това изисква водещите случаи да са подходящо 
обучени за ориентирано към клиента управление на случаи. Работа-
та им се контролира от ръководителите на програмния екип. Те се 
придържат към конкретен набор от системи и ръководни принципи, 
предназначени да стимулират здравето, надеждите и лечението на 
клиентите им. Водещите случаи са наричани обикновено социални	 
работници, мениджър	 на	 случай (кейс-мениджър), както и с други  
термини.

Дете 
Всеки индивид под 18-годишна възраст. В зависимост от възрастта 
и етапа на развитието им децата имат развиващи се способности. 
При работа с деца е изключително важно да се познават и разби-
рат тези етапи, тъй като това определя метода на индивидуално  
общуване с всяко дете. Това позволява също на водещия случая социа-
лен работник да установи равнището на разбиране на всяко дете и 
способността му да взема решения във връзка с обгрижването му. 
Така социалният работник може да вземе информирано решение кой  
метод на интервенция е най-подходящ за всяко дете.
Следните уточняващи определения поясняват термина „дете“ в  
зависимост от възрастта и/или етапите на развитие с цел  
насочване на интервенциите и лечението:
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• деца – от 0 до 18-годишна възраст съгласно Конвенцията на ООН  
за правата на детето;

• малки деца – от 0 до 9-годишна възраст;
• ранно юношество – от 10 до 14-годишна възраст;
• късно юношество – от 15 до 19-годишна възраст.

Малтретиране на дете/посегателство над дете
Сексуалното малтретиране на деца се определя като всяка форма на 
сексуални действия с дете от страна на възрастен, който има власт 
над детето, или от друго дете. Според това определение е възмож-
но дете да бъде сексуално малтретирано от друго дете. Сексуално-
то посегателство над дете често е свързано с телесен контакт. 
То може да включва целуване по сексуален начин, опипване, орален, 
анален или вагинален секс. Не всяко сексуално посегателство обаче е 
свързано с телесен контакт. Принуждаването на дете да наблюдава 
изнасилване и/или други действия, представляващи сексуално наси-
лие, принуждаването на деца да гледат порнографски материали или 
да показват интимните части, показването на полови органи пред 
дете (“flashing/флашване”), устното склоняване на дете към сексу-
ални действия и експлоатирането на деца за проституция или за  
създаване на порнографски материали също са форми на сексуално 
малтретиране.

Детски или ранен брак
Детски или ранен брак е официален брак или неформален съюз преди 
навършване на 18 години. Макар някои държави да позволяват брако-
ве преди 18-годишна възраст, международните стандарти за пра-
вата на човека ги определят като детски бракове с аргумента, че 
лицата под 18-годишна възраст не могат да дадат информирано  
съгласие. Затова ранният брак също е форма на насилствен (принуди-
телен) брак, тъй като децата нямат юридическа компетентност да 
изразят съгласие за такива съюзи.
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Цисджендър
Цисджендър (или цисполови) е общо наименование за хората, 
чиято полова идентичност и/или изразяване на половата роля  
съответстват на биологичния пол, установен при раждането 
им. (Бел. прев.: Терминът „цисджендър“ е антоним на “трансджендър“.  
Думата е съставена от латинската представка „cis“, която означава 
„от тази страна на“, т.е. обратното на „trans“, което означава „отпред“ 
или „от другата страна на“ и от „gender“, означаващо пол.)

Поверителност (Конфиденциалност) 
Поверителността е етичен принцип, свързан с медицинските 
специалности и професиите в областта на социалните услуги. 
Осигуряването на поверителност задължава доставчиците на услуги 
да опазват събраната информация за клиентите им и да са съгласни 
да споделят информация за случая на свой клиент единствено с 
изричното му позволение. Цялата писмена информация се съхранява на 
поверително място в заключени картотечни шкафове, а в досиетата 
по случаите се вписва единствено информация без идентификационни 
данни. Осигуряването на поверителност означава доставчиците на 
услуги да не обсъждат подробности за случая със семейството или 
приятелите си, или с колеги, за които се счита, че не е необходимо 
да знаят за посегателството. При работа с деца съществуват 
ограничения на задълженията за поверителност.

Разкриване
Процесът на разгласяване на информация. В контекста на настоящо-
то помагало разкриване се отнася за преживял насилие, който добро-
волно споделя с някого, че е преживял или понастоящем е подложен на 
основано на пола насилие.

Съпричастност или емпатия
Усилието нещата да се възприемат от гледната точка на преживе-
лия насилие и това разбиране да се споделя с него. Съпричастността 
(емпатията) може да се изразява посредством вербална и невербал-
на комуникация.
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Икономическо насилие/малтретиране
Аспект на малтретирането, когато насилниците контролират  
финансите на жертвите, за да им попречат да имат достъп до ресур-
си, да работят или да контролират доходите си, да постигнат ико-
номическа себереализация и финансова независимост. Това е една от 
формите на насилие от интимния партньор (или домашно насилие).

Емоционално насилие/малтретиране  
(наричано също психологическо малтретиране) 

Причиняване на психическа или емоционална болка или травма. 
Примерите включват заплахи за физическо или сексуално насилие, 
сплашване, унижаване, принудителна изолация, социално изключване, 
дебнене, словесен тормоз, нежелано внимание, забележки, жестове 
или писмени текстове със сексуално и/или заплашително естество, 
унищожаване на любими лични вещи и прочие. То е една от формите на 
насилие от интимния партньор (или домашно насилие).

Гей
Терминът характеризира хората, изпитващи трайно физическо, 
романтично и/или емоционално влечение към индивиди от същия пол. 
Често се използва за мъж, изпитващ сексуално влечение към други 
мъже, но може да се използва и за лесбийки (жени, които изпитват 
емоционално, романтично или сексуално влечение към други жени).

Насилие, основано на пола
Насилие, основано на пола, е общ термин за всяко увреждащо 
действие, извършено срещу дадено лице въз основа на социално 
конструираните полови различия между мъжете и жените. То включва 
действия, причиняващи физически, сексуални или психически травми 
или страдания, заплахи с такива действия, принуда и други прояви 
на лишаване от свобода. Тези действия могат да се извършват на 
обществени места или в частни обекти и имоти. Обичайните форми 
на основано на пола насилие включват сексуално насилие (изнасилване, 
опит за изнасилване, нежелано докосване, сексуална експлоатация и 
сексуален тормоз), насилие от интимния партньор (наричано също 
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домашно насилие, в това число физическо, емоционално, сексуално 
и икономическо малтретиране), принудителни и ранни бракове и 
генитално осакатяване на жени.

Хетеросексуален
Човек, изпитващ трайно физическо, романтично и/или емоционално 
влечение към индивиди от противоположния пол. В разговорната реч 
се използват също названието „хетеро“ и неологизмът „стрейт“ – 
заемка от английското прилагателно ‘straight’, означаващо буквално 
„прав, праволинеен, праведен“.

Хомосексуален
Клиничен термин, характеризиращ човек, изпитващ влечение пре-
димно към хора от същия пол. Някои представители на гей-общност-
та считат термина за пренебрежителен и обиден, а предпочитани-
те от тях синоними са съответно „гей“ и/или „лесбийка/и“.

Информирано одобрение
Изразената готовност за участие в услуги. Отнася се за по-малки 
деца, които по дефиниция са твърде малки, за да дадат информирано 
съгласие, но са достатъчно големи, за да разбират и да са съгласни да 
участват в услуги. От тях се иска „информирано одобрение“. Инфор-
мираното одобрение е изразената готовност на детето да участва 
в услуги.

Информирано съгласие
Доброволното съгласие на лице, което е дееспособно да дава съгла-
сие. За да даде информирано съгласие, лицето трябва да притежава 
дееспособност и зрялост, за да познава и разбира предлаганите услу-
ги и да има правна възможност да даде съгласието си. За да се гаран-
тира, че съгласието е „информирано“, доставчиците на услуги тряб-
ва да предоставят на пострадалия следната информация:

• да се предостави цялата възможна информация и всички 
възможности за избор, с които лицето разполага, за да може да 
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направи избор;

• да се информира лицето, че може да се наложи информацията за 
него да се сподели с трети лица, които могат да предоставят 
допълнителни услуги;

• да се обясни на лицето какво ще се случва, докато се работи с него;

• да се обяснят на лицето ползите и рисковете от услугите;

• да се обясни на лицето, че има право да не приеме или да откаже 
всяка част от услугите;

• да се обяснят ограниченията на задълженията за поверителност.

Интерсексуалност
Отнася се за състояние на сексуалната анатомия, което не се счита 
„стандартно“ за мъж или жена. Интерсексуалност може да се използ-
ва като общ термин, обхващащ вариации на сексуалното развитие, 
които могат да включват диагностицируеми вродени състояния, 
при които развитието на хромозомния, гонаден или анатомичен пол 
е нетипично. Терминът интерсексуалност не е взаимозаменяем или 
синоним на транссексуалност.

Насилие от интимния партньор 
Терминът се отнася конкретно за насилие между интимни партньо-
ри (женени, съжителстващи, интимни приятели или в друга близка 
връзка) и се определя като поведението на интимен партньор или 
бивш партньор, което причинява физически, сексуални или психоло-
гически увреждания, в това число физическа агресия, сексуална при-
нуда, психологическо насилие и контролиращо поведение. Този вид 
насилие може да включва също отказ на достъп до ресурси, възмож-
ности или услуги.
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Лесбийка
Жена, изпитваща трайно физическо, романтично и/или емоционално 
влечение към други жени. Някои жени предпочитат да бъдат наричани 
„гей“ или „гей жени“.

ЛГБТ (LGBT)
Акроним за „лесбийки, гей, бисексуални и транссексуални“ лица. Поня-
кога се включват и индивиди със състояния на интерсексуалност.  
Тогава акронимът е ЛГБТИ (LGBTI).

Задължително докладване
Терминът се отнася за националните нормативни актове и поли-
тики, задължаващи определени ведомства и/или специалисти от 
помагащите професии (педагози, социални работници, здравни спе-
циалисти и прочие) да докладват за действителни или предполага-
еми форми на междуличностно насилие (например физическо, сексу-
ално, емоционално и психологическо малтретиране, неглижиране или  
изоставяне, неправомерно полово сношение).

Родител
Майката или бащата на детето. Следва да се отбележи, че в някои 
общества е обичайно момичетата и момчетата да прекарват вре-
ме с други членове на разширеното си семейство, а понякога и със  
семейства, с които нямат роднински връзки. В настоящото помага-
ло терминът „родител“ се отнася най-общо за биологичния родител.  
В някои случаи може да се отнася за лицето или лицата, които трай-
но поемат грижите за детето, като например приемни родители или 
осиновители, или членове на разширеното семейство, осигуряващи 
дългосрочни грижи.

Извършител
Лице, което непосредствено извършва насилие или е помагач в  
извършването на насилие или друго посегателство над другиго про-
тив волята му.
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Физическо посегателство
Акт на физическо насилие, което не е от сексуално естество. При-
мерите включва удряне, душене, порязване, блъскане, изгаряне, прос-
трелване или използване на каквито и да било оръжия, нападение  
с киселина или друго деяние, причиняващо болка, дискомфорт или 
травма. Това е и една от формите на насилие от интимния партньор.

Психосоциално
Термин, използван за изтъкване на психологическите аспекти на взаи-
модействието между хората и средата или социалното им обкръже-
ние. Психологическите аспекти са свързани с нашето функциониране, 
напр. мислите, емоциите и поведението ни. Социалното обкръжение 
включва връзките на лицето, мрежите на семейно и общностно рав-
нище, културните традиции и икономическото състояние, в това 
число житейските задачи като училище или работа.

Сексуално насилие
Всеки сексуален акт или опит за извършване на акт от сексуален ха-
рактер, нежелани коментари или предложения от сексуално естество, 
действия за трафик на хора с цел сексуална експлоатация или действия 
срещу сексуалността на личността, използване на принуда, заплахи за 
посегателство или за употреба на физическа сила от всяко лице, не-
зависимо от отношенията между извършителя и жертвата, в каква-
то и да е обстановка, включително, но не само, в дома и на работното 
място. Сексуалното насилие включва най-малко изнасилване или опит 
за изнасилване, сексуално малтретиране и сексуална експлоатация.

Сексуална експлоатация
Терминът „сексуална експлоатация“ означава всеки действите-
лен случай или опит за злоупотреба от сексуален характер с лице в  
уязвимо положение или на различно ниво на власт и доверие, с цел, 
включително, но и не само, парична, социална или политическа изгода 
от сексуалната експлоатация на лицето. В тази категория попадат 
и някои видове насилствена и/или принудителна проституция.
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Сексуална ориентация
Способността на всеки човек за дълбоко емоционално, романтично 
и сексуално влечение, както и за интимни отношения с индивиди от 
различен пол, от същия пол или от повече от един пол.

Лице, преживяло насилие или жертва
Лице, преживяло основано на пола насилие. Понятията „жертва“ и 
„лице, преживяло насилие“ могат да се използват взаимозаменяемо, 
въпреки че в правото и здравеопазването обикновено се предпочита 
„жертва“, а в сферата на дейностите за психологическа и социална 
подкрепа се предпочита „лице, преживяло насилие“.

Травма
Травматичните преживявания обикновено съпътстват сериозна 
заплаха или увреждане на живота или физическото благополучие на 
лицето и/или сериозна заплаха или увреждане на живота или физиче-
ското благополучие на негово дете, брачен партньор, близък роднина, 
или близък приятел. Когато не са задоволени основните им психоло-
гически потребности (безопасност, увереност, независимост, сила, 
интимност и уважение), хората преживяват психологическа травма.

Транссексуалност или трансджендър
Общ термин за хората, чиято полова идентичност и/или изразява-
не на половата роля се различават от биологичния пол, установен 
при раждането им. Терминът може да включва, без това да е изчерпа-
телно, транссексуални, крос-дресъри и други лица с полово вариант-
ни състояния. Транссексуалните могат да се определят като жени- 
мъже, мъже-жени или други полови роли. Транссексуалните могат да 
решат да променят телата си по хормонален път и/или с хирургична 
корекция.


