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МОЯТА КНИЖКА ЗА
ДОМАШНОТО НАСИЛИЕ
Казвам се …………..………………………………………………………………………...
…………..……………………………………………………………………….............……………..
Аз съм на …………………… години

Книжката, която държиш в ръцете си, е написана, за да ти помогне да
разбереш какво е домашно насилие и какво ще се случи с теб, когато някой
упражнява насилие върху теб в семейството. Ще си отговориш на много
въпроси, които със сигурност те вълнуват, като:
• какво е домашно насилие?
• какви са видовете насилие?
• кой може да упражнява домашно насилие?
• какво може да се направи, за да се спре домашното насилие?
• какво ще се случи с теб?
• какво ще се случи с този, който упражнява домашно насилие?
• как можеш да намериш решение на трудностите и проблемите, които
срещаш?
Тази книжка не дава информация за това, как се чувстваш и какво
преживяваш, когато някой упражнява върху теб домашно насилие. Тя само
разказва какво е правото и какво законът казва, че трябва да се случи с теб
след преживяно домашно насилие.
В края на книжката има речник на думите и изразите, които може да чуеш
в отдела за закрила на детето или в съда, но не знаеш какво означават.
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Най-важното, което трябва да знаеш е, че ти
не си виновен, защото насилието се дължи на
проблемите, които възрастните хора имат
и не могат да решат по друг начин, освен да
се държат агресивно и да превърнат други
хора и деца в тяхна жертва.

Всяка година в България много
деца стават жертва на насилие
в семейството, в училище, на
улицата и на други места.

Знаеш ли колко деца стават жертва на насилие
всяка година в България?
Всяка година в България много деца страдат
от насилие у дома (домашно насилие).

Знаеш ли колко са те през 2013 година?

Много известни хора са били
деца-жертва на домашно насилие.

Можеш ли да се сетиш за някои от тях?

Отговорите на тези въпроси ще намериш, когато
прочетеш тази книжка за домашното насилие.
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КАКВО Е ДОМАШНО НАСИЛИЕ
Какво означава насилие?
Насилие означава да правиш нещо „НА СИЛА“ без да го желаеш.

Как изглежда насилникът?

„Насилникът е висок, дебел мъж с черна шапка и
маска. Той е с гадни ръце, много досаден и тъп.
Държи се лошо с хората. Очите му са свирепи и
кафяви. Лицето му е страшно.“
Невинаги обаче насилникът изглежда по този начин и
може лесно да бъде разпознат.
Какво означава домашно насилие?
Домашно насилие означава, че някой от твоето семейство
– майка, баща, брат, сестра, баба, дядо, леля, чичо, братовчед
или друг твой роднина ти причинява или те кара да правиш
нещо, което ти не желаеш и то е опасно за теб. Ако това е
така, ти си жертва на домашно насилие.

Елица на 7 години:

„В къщи бащата може да упражнява насилие, но може
и по- големите деца да бият. А майките може да не
хранят децата.“

ВИДОВЕ ДОМАШНО НАСИЛИЕ
Физическо насилие
Ако някой от твоето семейство те бие, удря, блъска, рита, скубе, връзва
или прави други неща, които ти причиняват болка и оставят следи по тялото
ти, това означава физическо насилие.
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Психическо (емоционално) насилие
Не винаги насилието оставя белези. Когато някой от семейството ти
постоянно те обижда, критикува, подценява, подиграва, заплашва, обвинява,
унижава или ограничава, това е психическо насилие. Психическото насилие
се разпознава най-трудно от специалистите, тъй като не оставя следи или
белези.

„Психическо насилие означава някой да те подлуди.“

Елица на
7 години

Законът казва също, че детето е жертва на психическо насилие и когато
вижда насилие в семейството и става свидетел на това, което се случва у
дома.
Сексуално насилие
Когато някой от твоето семейство, въпреки твоето нежелание, докосва или
наранява интимните части на тялото ти, целува те или кара те да се събличаш
и да му позираш, за да те снима с фотоапарат или камера, той извършва
сексуално насилие.

„Не съм чувал за сексуално насилие. Трябва
да е нещо лошо. Например някой лош човек
отива при детето и го вика в неговия дом.
Там иска да прави лоши неща с него. Детето
не трябва да ходи никъде с този човек, а да
се обади на полицията.“
Момчил на 11 години
Неглижиране
Когато родителите не ти осигуряват достатъчно храна и ти си постоянно
гладен, не ти перат дрехите и ходиш мръсен, неизкъпан, миришеш лошо
или не си режеш ноктите на ръцете и на краката, това означава, че твоите
родители те пренебрегват или неглижират.

„Това означава да не се грижат за теб както подобава.“
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Елица на
7 години

Игра с думи
На всеки ред от игралното поле има по една дума, а във всички редове има
общо 6 думи. Намери ги и ги оцвети. Трябва получиш името на закона, който
урежда закрилата на децата, които са пострадали домашно насилие.

КОЙ МОЖЕ ДА УПРАЖНЯВА ДОМАШНО НАСИЛИЕ?
Домашно насилие може да се упражнява от:
• най-близките членове на твоето семейство – майка, баща, брат или
сестра;
• членове на разширеното ти семейство – баба, дядо, леля, чичо,
братовчед или други роднини;
• приемните ти родители.

„Моето приемно семейство също
бяха насилници, защото ме обвиняваха
за белùте на тяхното дете.“
Елица на 7 години
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КАКВО ТРЯБВА ДА НАПРАВИШ, АКО НЯКОЙ ТЕ
НАСИЛВА?
Ако някой упражнява насилие върху теб, най-напред трябва да споделиш
това, което ти се случва с близък за тебе човек, на когото имаш доверие –
родител, приятел, роднина, учител. Те веднага ще се свържат със социален
работник от Отдела за закрила на детето или с полицай, които да ти помогнат.
Ако става въпрос за физическо или сексуално насилие, е необходимо да
се срещнеш със специален лекар, който да установи какво ти се е случило
и да издаде документ (медицинско удостоверение), в който да опише
нараняванията и болките, които си получил.

КАКВО МОЖЕ ДА СЕ НАПРАВИ, ЗА ДА СЕ СПРЕ
ДОМАШНОТО НАСИЛИЕ?
За да се спре домашното насилие е необходимо да се подаде молба за
защита от домашно насилие. Молбата за защита от домашно насилие се подава
до съда. Тя трябва да се подаде в срок до 1 месец от извършване на насилието
(боя, удрянето на шамар, обидата, изнасилването и др.), за да започне съдебно
производство за защита от домашно насилие. Ако молбата бъде подадена
по-късно от един месец, съдията ще я върне и няма да образува дело, за да
прецени дали има извършено домашно насилие спрямо детето и да накаже
насилника.

КОЙ ПОДАВА МОЛБАТА ДО СЪДА ЗА ЗАЩИТА ОТ
ДОМАШНО НАСИЛИЕ?
Детето може самò да подаде молбата до съда за защита от домашно
насилие, ако е навършило 14 години.
Ако детето не е навършило 14 години или пък е по-голямо, но не желае
самò да се обърне към съда, молбата за защита от домашно насилие до съда
може да бъде подадена от:
• директора на Дирекция „Социално подпомагане“;
• другия родител;
• брат или сестра на детето, които са навършили 18 години;
• баба и дядо.
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МОЛБА ДО СЪДА ЗА ЗАЩИТА ОТ ДОМАШНО
НАСИЛИЕ
В молбата за защита от домашно насилие до съда, на съдията трябва да се
предостави следната информация:
1. трите имена, ЕГН и адреса на детето, което е преживяло домашното
насилие. Ако детето или възрастният, който подава молбата за защита от
домашно насилие от името на детето (друг родител, брат или сестра, баба или
дядо) не желаят да разкриват адреса, на който в момента живее детето, те
могат да посочат друг адрес, на който да получават всички документи от съда.
Ако молбата се подава от директора на дирекция „Социално подпомагане“, в
молбата се посочва адресът на дирекцията, а не адресът на детето;
2. трите имена и адреса на насилника, на който той/тя може да бъдат
намерени от съда;
3. каква е връзката между насилника и детето (например баща-дъщеря
или вуйчо-племенник или баба-внуче или друг роднина-дете или приемен
родител-дете)
4. датата, мястото и начина, по който е извършено физическото,
психическото или сексуалното насилие. Това е най-важната част на молбата
до съда и трябва да бъдат написани всички подробности за това, което се е
случило;
Молбата за защита от домашно насилие се подписва от детето или от този,
който я подава до съда. Към молбата се прилагат и писмени документи, които
се наричат писмени доказателства, ако има такива, като например:
• медицински удостоверения, издадени от лекари, които са преглеждали
детето;
• протоколи от полицията,
• протоколи от отдела за закрила на детето, ако социалните работници
са били запознати със ситуацията в семейството, както и други писмени
документи.
Ако молбата за защита от домашно насилие до съда се подава от детето
(детето трябва да е навършило 14 години), то трябва задължително да приложи
към нея и една декларация. В тази декларация отново трябва да бъде описано
всичко, което детето е преживяло и да бъде подписана от него.
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Декларацията може да изглежда по следния начин:

от Катя Иванова Стефанова
(име на детето, което е преживяло насилие)
С настоящата декларирам, че на 10 Декември 2014
година баща ми Иван Стефанов се прибра в 8 часа
вечерта в къщи. Той беше много ядосан на майка ми,
тъй като масата не беше сложена. Започна да й крещи
и обижда, след което й удари шамар по бузата. Аз се
опитах да я защитя, но той ме блъсна силно и аз паднах
на земята.
20 Декември 2014 година

Подпис:

КАКВО СЕ СЛУЧВА В СЪДА?
След като прочете молбата за защита от домашно насилие и писмените
доказателства към нея, съдията образува дело, за да може да вземе решение
и да издаде заповед за защита от домашно насилие, ако прецени, че детето е
жертва на домашно насилие.
По време на делото съдията събира още доказателства, което означава, че
той или тя може да:
• разговаря с родителите ти или с единия от тях, ако другият е извършил
насилието;
• изслушва други хора, които те познават и знаят какво се е случило с теб –
съседи, роднини, приятели на семейството и др. Те трябва да разкажат на
съдията всичко, което знаят за това, което си преживял;
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• събира информация от други специалисти като лекари и психолози, които
да му помогнат да разбере какво се е случило с теб. Те първо представят
на съдията писмен доклад, наречен експертиза, в който описват какво се е
случило с тялото ти, ако си преживял физическо или сексуално насилие,
или с психиката ти, ако си станал жертва на психическо насилие. За да
направят това, те трябва да те прегледат в болница или в медицински
център, за да могат да установят какви наранявания (рани) имаш и какви
болки и страдания си преживял. След това те могат да дойдат в съда и
да отговорят на всички въпроси, които съдията може да има, след като
прочете писмения доклад (тяхната експертиза) за състоянието на твоето
тяло и психика;
• иска изготвянето на социален доклад на социален работник от отдела за
закрила на детето, който ще трябва да се срещне с теб и да разговаря за
това, което се е случило.

ИЗСЛУШВАНЕ НА ДЕТЕТО ОТ СЪДИЯТА
Ако си навършил 10 години, съдията ще те покани и ще иска да разговаря
с теб, за да му разкажеш какво си преживял и какво искаш да ти се случи.
Срещата със съдията може да бъде в съдебната зала:

Адаптирана съдебна зала в Районен съд Бургас
11

в неговия кабинет, в специално обзаведена стая за изслушване на деца в съда,
където ти ще се чувстваш спокоен да разговаряш с него:

Стая за изслушване на деца в Районен съд Хасково
или в т.нар. „Синя стая“, която се намира извън сградата на съдебната палата:

Синя стая за разпит на деца в Благоевград
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Ако си жертва на престъпление (изнасилване, блудство, счупване на ръка
или крак и т.н.) или си станал свидетел на престъпление, тогава може да бъдеш
разпитан в „синя стая“. Синята стая се състои от две отделни помещения
разделени с венецианско огледало, за да не може да виждаш кой стои зад
него, макар да знаеш, че има някой. Едното помещение е обзаведено като
детска стая. Там ти ще бъдеш разпитан от съдия в присъствието на психолог,
за да споделиш в по-приятна за теб обстановка това, което си преживял или
си видял. В другото помещение стоят хората, които разледват престъплението
- полицаи и прокурори, както и други лица, които участват в наказателния
процес - обвиняемият и неговият адвокат.
Ако насилието, което си преживял не е престъпление (удряне на шамари,
обиждане, неглижиране и т.н.), то по време на изслушването ти от съдията
в съдебната зала, в неговия кабинет или специално оборудвана за това стая
в сградата на съда, ще присъства и социален работник от отдела за закрила
на детето. Ако е необходимо, съдията ще покани в разговора да участва и
психолог. Обикновено родителите не присъстват на изслушването ти от
съдията, освен ако ти би се чувствал по-спокоен в тяхно присъствие.
Най-накрая, съдията ще вземе решение – какво ще се случи с теб и какво
ще се случи с този, който упражнил домашно насилие спрямо теб.
Как съдията решава какво ще бъде най-добре за теб?
Най-важното, което съдията трябва да направи е да вземе най-доброто
решение за теб. За да се случи това, той трябва да прецени:
• Всичко, което си преживял;
• Твоята възраст, зрялост, пол и други важни за теб неща (талант, увреждане
и т.н.);
• Какви са твоите желания и чувства;
• Какви са твоите нужди;
• Какво ще се случи с теб, ако ситуацията ти се промени, например ако
трябва да отидеш да живееш при баба и дядо за определен период от
време;
• Какви са способностите и възможностите на родителите ти да се грижат
за теб;
• Всякаква друга информация, която ще му помогне да вземе най-доброто
за теб решение.
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КАКВО ЩЕ СЕ СЛУЧИ С ТОЗИ, КОЙТО
УПРАЖНЯВА ДОМАШНО НАСИЛИЕ?
„Ще отиде в полицията и после в
затвора. Там ще стои, докато остарее и
не може да прави повече глупости.“
Елица на 7 години

„Мисля, че ще отиде в затвора.“

Момчил на 11 години:

Когато установи, че някой от твоето семейство е извършил някакъв вид
насилие върху теб, съдът издава ЗАПОВЕД ЗА ЗАЩИТА НА ДЕТЕТО ОТ
ДОМАШНО НАСИЛИЕ. С тази заповед съдията може:
1. Да задължи насилника да спре да извършва домашно насилие;
2. Да изведе насилника от жилището, в което живеете заедно и той/ тя
да живее за определен период от време на друго място;
3. Да забрани на насилника да доближава за определен период от
време:
•

жилището, в което живееш;

•

училището, в което учиш;

•

всички места, където прекарваш свободното си време, например
спортната зала, в която тренираш или клуба, в който ходиш за да
рисуваш;

4. Да те настани временно да живееш при родителя, който не е извършил
насилието спрямо теб;
5. Да накара насилника да посещава специални курсове, които да му
помогнат да спре и повече да не извършва никакво домашно насилие;
6. Да те включи в специални програми, които ще ти помогнат да
преодолееш всичко, което ти се е случило против желанието ти.
Така, различни специалисти като социални работници, психолози,
психотерапевти и други, ще работят с теб, за да можеш да се чувстваш
по-добре и да забравиш всичко, което си преживял като жертва на
домашно насилие.
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Съдията ще накара насилника допълнително да заплати глоба (определена
сума пари от 200 до 1000 лева) за това, че е извършил насилие спрямо теб.
Съдът може да изпрати насилника в затвора, ако например ти е счупил
ръката или ти е избил зъб, както и ако се наложи да останеш в болница за
определен период от време, за да можеш да оздравееш и да се възстановиш.

КАКВО ЩЕ СЕ СЛУЧИ С ТЕБ?
„Може би ще отида при някой роднина, докато
нещата се оправят вкъщи. А в същото време
някой ще трябва да помогне на родителите да
се държат по- добре с детето.“

Момчил на 11 години:

Ако има сериозна опасност за теб, тогава социалният работник може да те
настани спешно в семейството на близки приятели или роднини (например
при баба и дядо) или в приемно семейство. Ако ти и някой от родителите
(например майка ти) сте пострадали от насилие, тогава вие заедно можете да
бъдете настанени в център за жертви на домашно насилие, където ще има и
други деца като теб.
Докато си в Центъра, много хора ще се грижат за теб – социални
работници, психолози, лекари и други. Те ще ти помогнат да се възстановиш
от преживяното и да забравиш за всичко, което ти се е случило.

ПОЛУЧАВАНЕ НА ПОМОЩ
Към кого мога да се обърна за повече информация и помощ?

„Ще потърся полиция и ще позвъня на телефон 112.“
Момчил на 11 години:

Може би ще имаш много въпроси, чиито отговори ще искаш да получиш,
както за твоите чувства, така и за правото, което урежда това, което ще се
случи с теб, ако си жертва на домашно насилие. Около теб има много хора,
които могат да ти помогнат за това.
Преди всичко това са твоите родители, които ще могат да отговорят на някои
от твоите въпроси. Ако те не могат да се справят, можеш да поговориш с други
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хора, които познаваш и които чувстваш близки – приятели на семейството,
роднини, учител, социален работник. Можеш също да разговаряш с братята и
сестрите ти или с твои приятели от квартала или училище.
Ако искаш да разговаряш с някой, който не те познава, можеш да се
обадиш на горещата телефонна линия за деца като позвъниш на телефон
116 111. Можеш да звъниш по всяко време, както през деня, така и през
нощта, от всеки телефон, където и да се намираш. Разговорите са безплатни.
Горещият телефон винаги има дежурни консултанти на разположение, които
ще те изслушат и ще те посъветват какво да направиш.

РЕЧНИК
Адвокат – човек, който познава
правото, говори от твое име в съда и
защитава твоите права. Всеки човек
може да има адвокат, който да защитава неговите права в съда.
Близки и роднини – хора, които
ти познаваш и си привързан към тях
като баба, дядо, леля, чичо, братовчеди, приятели, на които имаш доверие.
Мнение – изразяване на мисли,
разбиране, гледна точка или убеждение, което едно дете има по определен въпрос или тема. Например, ако
гледаш един филм, можеш да кажеш
дали ти харесва или не и това ще
бъде твоето мнение. Или ако някой
нарисува рисунка и ти споделиш какво мислиш за нея.
Дете – всеки човек, до навършването на 18 години.
16

Дирекция “Социално подпомагане” – организация във всеки
град, в която работят социални работници и други специалисти.
Доказателство – предоставяне
на информация на съдията за това,
какво се е случило.
Доклад – писмено изявление,
което се подготвя от социален работник за ситуацията на детето и за
нещата, от които детето има нужда.
Домашно насилие – когато
някой от твоето семейство – майка,
баща, брат, сестра, баба, дядо, леля,
чичо, братовчед или друг твой роднина ти причинява или те кара да правиш нещо, което ти не желаеш и то е
опасно за теб.
Експерт – човек, който е специалист в определена област и предос-

тавя информация на съдията. Например лекарят като специалист може
да бъде поканен от съдията да даде
информация по определени въпроси
за здравето на детето.
Жертва на домашно насилие –
дете, което е преживяло домашно
насилие от някой от неговото семейство или роднина – майка, баща, брат
или сестра, баба, дядо, леля, чичо,
братовчед и др.
Закон – написани правила, които всички хора трябва да спазват.
Законите казват какви са правата на
децата, какви са отговорностите на
техните родители и какво се случва
когато някой ги наруши. Най-важни за
децата са Законът за закрила на детето, Семейният кодекс и Законът за
защита и домашно насилие.
Молба за защита от домашно
насилие – писмена молба до съдията, който взема решение какво да се
случи с детето, което е жертва на домашно насилие.
Най-добър интерес на детето –
когато съдията трябва да вземе решение какво ще се случи с детето,
той трябва да прецени кое ще бъде в
негов най-добър интерес. За да реши
това, той трябва да знае какви са желанията и чувствата на детето, от какво има нужда детето, каква е неговата
възраст, зрялост, пол, какво е претърпяло детето и какви са възможностите на родителите му.

Насилие – когато някой не уважава желанията и чувствата на детето
и му причинява или го кара да прави
неща, които са опасни за неговия живот или здраве. Насилието може да
бъде физическо, психическо и сексуално. Неглижирането на детето е
също вид насилие.
Обвиняем – човек, който е обвинен, че е извършил престъпление.
Отдел за закрила на детето –
част от дирекция „Социално подпомагане”, в която работят социални
работници и други специалисти, които защитават правата на детето и подпомагат неговото семейство.
Показания – информация, която
хората разказват на съдията за това,
което знаят, че се е случило.
Полицай – човек, който работи в
полицията и осигурява безопасността
на децата и хората, залавя престъпници, разследва престъпления и оказва
помощ при злополуки и природни
бедствия.
Права на детето – детето, като
всеки човек, има определени права
като например право да живее, да
има име, да има родители и да живее с тях, да ходи на училище, да има
приятели, да бъде закриляно от насилие и когато някой нарушава тези
права, държавата прилага мерки за
закрила.
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Правна помощ – детето има
право на правна помощ когато участва в съдебни производства пред съда.
Помощта се предоставя от адвокат.
Право – това е нещо, което човек или дете има възможност да прави или получава, като например право на закрила от домашно насилие.
Право на изслушване – всяко
дете, което е навършило 10 години
има право да бъде изслушано от социалния работник в отдела за закрила
на детето и от съдията в съда, освен
ако това изслушване би навредило на
неговите интереси.
Прокурор – човек, които познава правото, разследва престъпления,
участва в заседанията на съда като
представя доказателства и следи
дали се спазват законите.
Престъпление – действие или
постъпка, която се наказва от закона.
Всички престъпления в България са
описани в наказателния кодекс. Такива деяния са убийството, изнасилването, кражбата и др.
Психолог – човек, който изучава
поведението и психиката на децата и
хората и им помага да решават проблемите си.
Разпит – разговор между съдията
и хората, които участват в заседанията на съда и разказват, за това, което
знаят, че се е случило.
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Свидетел – човек, който разказва пред съдията това, което е видял и
знае, че се е случило.
Семейство – майката, бащата,
братята и сестрите на детето.
Социален работник – човек,
който е обучен и знае как да закриля
детето и неговото семейство.
Социален доклад – изготвя се
от социалния работник в Отдела за
закрила на детето и се представя на
съдията.
Социални услуги – дейности,
които помагат детето и неговото семейство да живеят по-добре.
Съд – сграда, в която работят съдии, които вземат важни решения
след като изслушват всички хора,
които участват в съдебното производство. В съда работят съдии, които пишат съдебни решения или присъди.
Съдебно решение – документ,
с които съдията решава какво е найдобре да се случи с детето. При домашно насилие съдебното решение
се нарича заповед за защита от домашно насилие.
Съдебно производство – включва всичко, което се случва в съда и
приключва със съдебно решение. Нарича се още съдебно дело.
Съдия – човек, които познава
правото, ръководи заседанията в съда
и взема решения в края на съдебното
производство.

Отговори на въпросите от страница 4.
Според официалната статистика, държавните органи за закрила
на детето в България всяка година идентифицират и работят по
приблизително 1800 случая на насилие над деца.

Над 1500 деца са станали жертва на домашно
насилие само през 2013 година.

Известни личности, които са били подложени на домашно насилие като деца:
Майкъл Джексън, американски поп идол.
Майкъл е бил жертва на домашно насилие.
Баща му Джо Джексън е биел и деветте си
деца с каиш, включително и Майкъл, с цел да ги
възпитава да бъдат добри хора, за да не влязат в
затвора.

Кристина Агилера, американска поп певица.
Когато била дете, Кристина и нейната майка Шели
са били жертва на физическо и психическо насилие
от страна на баща й Фаусто Ксавиер. Родителите й
се развеждат, когато тя е на 6 години и Кристина
остава да живее с майка си и по-малката си сестра
Рейчъл, в резултат на което се отчуждава от баща
си. През 2012 година тя изразява своето желание
да се помири с него. Кристина твърди, че песента й
„I’m Okay“ от албума й „Stripped“ е за преживяното
от нея домашно насилие.
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Шиниъд О’Конър, ирландска певица,
авторка на песни и китаристка. Майка й Мари
и баща й Шон се женят много млади и имат
проблеми във взаимоотношенията си. Те се
развеждат, когато Шиниъд е на 8 години.
Трите най-големи деца, включително и
Шиниъд, остават да живеят с майка си, която
често упражнява физическо насилие върху тях.
Песента на Шиниъд „Fire on Babylon“ описва
ефектите от преживяното от нея домашно
насилие. В резултат на това тя става застъпник
на правата на децата, жертви на насилие в
семейството.

Опра Уинфри, американска телевизионна
водеща. Родителите ѕ са двама тийнейджъри,
които са нямали средства да се грижат за нея.
Когато Опра се появила на бял свят, никой от
тях не можел, а и не искал да се грижи за нея
и затова тя била оставена при баба си Хати.
Едва деветгодишна била изнасилена за първи
път, което не впечатлило никого от близките
ѕ, дори баба ѕ. Впоследствие от тялото ѕ се
възползвали всички роднини от мъжки пол. На
14 години Опра родила бебе, което живяло
няколко дни. По-късно, тя бяга от дома на
баба си и е настанена в приют. От там я взема
баща й, с когото живее до 20 годишната си
възраст. Той я насърчава да ходи на училищe
и да се развива. В крайна сметка, Опра
завършва университет и става най-известната
журналистка и телевизионна водеща от афроамерикански произход.

Както разбираш, много деца в България и по света са деца, които са
претърпели домашно насилие и много деца, жертви на домашно насилие, са
станали световно известни личности. Затова запомни, че всяко дете може да
преодолее болката от насилието, ако получи на време помощ и подкрепа.
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