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БЛАГОДАРНОСТИ
Обучението беше разработено от проф. Каролин Хамилтън от Корам Интернешънъл, Център за
закрила на правата на децата КОРАМ, Лин Брейди и Джо Уулф от “КОРАМ Войс”, Джудит Гелър
и Адам Уайз от Европейския център по правата на ромите, с подкрепата на д-р Урсула Килкъли
от Клиниката за правата на децата при Университета в Корк и д-р Мария Херцог от Асоциация
“Семейство, дете и младеж”, Унгария. Следва да отправим и специални благодарности към Рут
Барнс, Ауаз Рауф, Джорун Арнд и Джен Роест от Център за закрила на правата на децата Корам
и проф. Идо Вайерс от Университета в Утрехт за ценните им допълнения.
Оправяме благодарности и на тези, които допринесоха за разработването на обучителните
материали, включително и партньорите по Проект “Отключване на правата на децата:
Укрепване на капацитета на професионалистите в ЕС за реализиране на правата на уязвимите
деца”: Фондация “Децата на Словакия”, Център за човешки права - Естония, СПСПД ФИЦЕБългария, L’Albero della Vita Cooperativa Sociale, Фондация “Ничии деца”, “Социално
образование в действие” и Чешки Хелзински Комитет, както и към фасилитаторите и
участниците в пилотните обучения, които допринесоха, давайки обратна връзка с цел
подобряването на тези материали.
В допълнение, екипът, разработил обучителните материали иска да изкаже
благодарности на CORAM Voice’s Care Experienced Champions, младежи, които предоставиха
своето мнение и допринесоха със своите безценни допълнения в процеса на разработване
на материалите.
Изказваме специални благодарности на Програмата за основни права и гражданство на ЕС тази публикация е възможна благодарение на нейната финансова помощ като част от проекта
“Отключване на правата на децата: Укрепване на капацитета на професионалистите в ЕС за
реализиране на правата на уязвимите деца”. Авторите благодарят и на Благотворителния фонд
Алан и Неста Фъргюсън за тяхното дарение за осъществяването на проекта.
Център за закрила на правата на децата КОРАМ и партньорите по проекта носят
пълната отговорност за съдържанието на тази публикация и не може да се счита, че тя
отразява официалната позиция на Европейската комисия.

“Преди всичко, професионалистите трябва да бъдат спокойни. Ако не си спокоен, няма
как да помогнеш на децата.”.
Участник във фокус-групова дискусия, Гърция
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УСЛОВИЯ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ
Тези материали не могат да бъдат изболзвани без ясно обозначение, на собствеността и
авторското право , както и че са разработени със съвместните усилия на партньорите и на
Център за закрила на правата на децата - Корам, по следния начин:
“© Център за закрила на правата на децата - Корам. Разработени от Център за закрила на
правата на децата - Корам и Coram Voice, Великобритания, Еврпейски център по правата на
ромите, Унгария, Център за правата на децата, Университет в Корк, Ирландия, Асоциация
“Семейство, дете и младеж”, Унгария, ФИЦЕ- България, Чешки Хелзински комитет, Фондация
„Децата на Словакия“, Център за човешки права, Естония, Фондация L'Albero della Vita, Италия,
Empowering Children Foundation, Полша, and“Социалното образование в действие”, Гърция
като част от проект “Отключване на правата на децата: Укрепване на капацитета на
професионалистите в ЕС за реализиране на правата на уязвимите деца”
Този проект се съфинансира от програмата на Европейския съюз за основни права и
гражданство. Допълнителни средства са предоставени от благотворителен фонд Алан и Неста
Фъргюсън
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ЗАКЛЮЧИТЕЛЕН МОДУЛ
ВРЕМЕТРАЕНЕ: 30 минути
ПРОГРАМА
 РЕФЛЕКСИЯ, ФОРМУЛЯР ЗА ОЦЕНКА НА ПРИДОБИТИТЕ ЗНАНИЯ СЛЕД ОБУЧЕНИЕТО
 СЕРТИФИКАТИ

РЕФЛЕКСИЯ: МОИТЕ ПРЖИВЯВАНИЯ ПО ВРЕМЕ НА ОБУЧЕНИЕТО
Също както формуляра, който попълнихте в началото на обучението, този отразява вашите
собствени преживявания и впечатления от обучението и няма да бъде споделян с другите
участници или с обучителите.
1. Умения за комуникация
a) Колко уверени се чувствате в следните области? Отбележете с “√ “ в графата,
която отговаря на вашето ниво на увереност:

Ситуация

Не съм
уверен

Уверен
съм до
някаква
степен

Уверен
съм

Напълно
съм
уверен

Не
знам

Общуване с малки деца
Общуване с тийнейджъри/ младежи
Общуване с тийнейджъри/ младежи
със специални нужди при общуване?
Общуване с деца/ младежи, които не
говорят вашия майчин език
Да накараме децата да се чувстват
добре приети и оценени?
Включване на децата в процеса на
вземане на решения?
Да покажем на детето, че го слушаме?
Да се справяме с предизвикателното
вербално поведение на децата?
Разпознаване на комуникативните
затруднения на децата и използване
на подходящи методи за
преодоляването на пречките пред
общуването?
Общуване с деца в съответствие с
техните възраст и възможности?
Обясняване на детето на деликатна
информация, свързана с него?
Да се обясни на детето защо взетото
решение е в негов интерес, въпреки,
че не е съобразено с неговите
виждания, желания и чувства?
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“Отключване на правата на децата
Укрепване на капацитета на професионалистите в ЕС за реализиране на правата на
уязвимите деца”
ФОРМУЛЯР ЗА САМООЦЕНКА СЛЕД ОБУЧЕНИЕТО
Име:
Длъжност:
Дата:
1. Нужди
a. Познанията ми за правата на детето са:
Минимални

Средни

Задоволителни

Отлични

b. Познанията ми за детското развитие са:
Минимални

Средни

Задоволителни

Отлични

c. Уменията ми за общуване с деца са:
Минимални

Средни

Задоволителни

Отлични

d. Уменията ми да изслушвам децата са:
Минимални

Средни

Задоволителни

Отлични

e. Знам как да съобразя процеса си на работа с най-добрия интерес на детето
Изобщо не съм съгласен Не съм съгласен Не знам Съгласен съм Напълно съм
съгласен
f.

Трите неща, в които най-много ме бива, когато общувам с деца:

...
g. Трите неща, които се налага да променя, когато общувам с деца:
...
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Този проект е съфинансиран от Програма
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