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Клиниката за правата на децата при Университета в Корк и д-р Мария Херцог от Асоциация “Семейство, дете и младеж”, Унгария. Следва да 
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“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 ФИЦЕ-България, 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, 
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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.  
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“Преди всичко, професионалистите трябва да бъдат спокойни. Ако не си спокоен, няма как да помогнеш на децата.”. 

Участник във фокус-групова дискусия, България 
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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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ОТНОСНО КУРСА 

 

“Какъв е този курс и за кого е?” 

Тези материали предоставят насоки и инфрмация за обучителите за това как да проведат въвеждащо, тридневно, мултидисциплинарно обучение 

относно правата на децата, детското развитие и общуването с деца, съобразено с Насоките на Съвета на Европа за правосъдие, съобразено с 

интересите на децата.  

В първоначалния си формат тези обучения са разработени като тридневни. Въпреки това, курсът е съставен таке, че всеки модул да  може 

самостоятелно да бъде предмет на обучителна сесия или да бъде включен в по-широко обучение. Ето защо за всеки от модулите е разработена 

отделна работна тетрадка. Четирите модула са: 

- Module 1: Въведение в правата на детето – международни стандарти 

- Module 2: Въведение  в детското развитие и комуникацията  

- Module 3: Умения за комуникация  

- Module 4: Насоки за правосъдие, съобразено с интересите на детето 

 

Курсът е създаден, за да помогне на всек професионалист, работещ с деца, включително всички професионалисти/ практици, предоставящи 

подкрепа на деца и младежи в резидентни услуги или  различни форми на задържане,  както и юристи и други специалисти, работещи с деца в 

случаите на досег на деца със съдебни производства(граждански, наказателни или административни). Сред тях са: 

Социални работници; здравни работници(медицински сестри, лични асистенти, лекари); полицаи; пробационни служители; специалисти, 

работещи в резидентни услуги; служители в затвори; служители, работещи в центрове за задържане на малолетни и непълнолетни 

правонарушители; съдии; магистрати; прокурори; адвокати/ юридически помощници; посредници/застъпници/ настойници; психиатри и 

терапевти;учители; социални работници, работещи с младежи. 

 

“Какво представлява този курс?” 
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С цел да се окаже влияние върху възможно най-широк кръг от професионалисти, това обучение се основава на развиването на умения. Това 

означава, че курсът се концентрира върху предоставянето на участниците на методи и умения за закрила и насърчаване на реализирането на 

правата на децата, както и умения за ефективно общуване с деца на практика.  Това означава и че курсът не навлиза в теоретични и технически 

детайли. В материалите са включени предложения за допълнителна литратура. Те са включени и материалите на участниците, за да се насърчи 

последващото учене. 

“Какви умения ще придобият участниците след приключването на този курс?” 

Курсът развива следните умения: 

- Защо, кога, къде и как да изслушваме детето, по начин, който е съобразен с неговите нужди, възраст и ситуация, както и какво да 

направим с придобитата информация 

- Как да улесним процеса на общуване с детето и да направим участието му в съдебни процедури подходящо за неговите нужди, възраст и 

ситуация, както и какво да направим с придобитата информация 

“Каква друга информация дава този курс?” 

Освен гореспоменатите умения, които курсът развива, материалите дават знания и относно: 

- Какви са международните принципи на международната закрила на правата на децата? 

- Какви са основните идеи относно застъпничеството за правата на децата? 

- По какъв начин детското развитие и поведение влияят върху общуването и по какъв начин професионалистите да отговорят на нуждите на 

всяко дете възможно най-ефективно? 

 “Как ще ми помогнат материалите в моята професия?” 

Тези материали са фокусирани върху придобиването на умения, за да се гарантира, че те са приложими и полезни във възможно най-широк кръг 

от ситуации и за възможно най-широк кръг от професионалисти. Освен това, материалите са разработени имайки предвид, че ученето се 

подобрява, когато участниците имат възможността да видят как тези умения са приложими в собствената им практика и условия.  

По тази причина обучителите трябва да могат да адаптират казусите и примерите в съответствие със ситуацията. 
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КАК ДА РАБОТИМ С ТЕЗИ МАТЕРИАЛИ 

Тези “обучителни материали за  обучители” съдържат подробни, структурирани инструкции как да се проведе всяка част от обучението. Въпреки 

че материалите са разработени за тридневен курс, е възможно в практиката да се направят промени от гледна точка на дни, модули или дори 

дейности, които да се провеждат самостоятелно. 

За всеки от модулите е разработена по една  PowerPointпрезентация, които могат да бъдат показвани на участниците, използвайки мултимедиен 

проектор, и/ или да им бъдат раздадени под формата на принтирани материали, в зависимост от наличните ресурси. В тях са включени достатъчно 

подробности, за да могат обучителите да проведат тренинг без да се налага да следват стриктно тези записки, което позволява на обучителя да 

адаптира обучението към собствения си стил.  

За да се избегне формат, наподобяващ лекции, всички презентации включват възможности за въпроси и дискусии -  и обучителите трябва да се 

чувстват свободни на базата на собствените си знания и опит, както и на базата на знанията и опита на уастниците, сами да създават такива 

възможности. Също така, голяма част от обучението е посветено на упражнения и активни занимания с цел да се улесни процеса на активно учене. 

Не е необходимо да се покриват всички въпроси,  упражнения или дейности, включени в материалите; вместо това, на тях трябва да се  гледа като 

на опорни точки, които обучителят може да използва при необходимост.  

В материалите се използват много символи, които подпомагат и насочват обучителя в упражненията и презентациите.  

Представи/ 
Обясни 

 

Разказ 

 
 

Допълнителна 
информация

 

Въпрос 

 

Материал за 
принтиране  

 

Упражнение 

 
Отправете 

предупреждение 

 

Задайте 
въпрос/ 

дискутирайте 

 

Съвет към 
обучителя 
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Където е подходящо в контекста на този мулти - национален курс, обучението идентифицира възможности за обучителите да адаптират 

материалите към ситуацията на съответната държава-членка. Тези възможности са отбелязани с фразата “НАЦИОНАЛЕН КОНТЕКСТ” 

Ако обучителите адаптират или добавят материали към този курс, те изразяват мнението на обучителя и единствено той/тя носи 

отговорност за тях, или съответно на партньора по проекта, който ги е добавил. Те не изразяват възгледите или политиките, на екипа, 

който ги е разработил.   

“Какво трябва да получат участниците?” 

Обучителите могат да избират между това да предоставят на участниците PowerPoint презентациите преди, след, или периодично по време на 

обучението. При избора на някой от вариантите, трябва да се има предвид от една страна, че е възможно участниците да прочетат  презентациите 

вместо да се включат в обучителната сесия с  цялото си внимание, докато от друга страна предварителната им запознатост с информацията може 

също да е от полза. 

За всеки модул е разработена “Работна тетрадка за участници”. В тези работни тетрадки участниците могат на място да попълват упражненията, 

както и допълнителна информация, контролни листове, фактологическа информация и други ресурси, които участниците могат да използват по 

време и след курса. В края на всяка работна тетрадка има раздел, който съдържа ресурси и информация за участниците.   
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АДАПТИРАНЕ НА МАТЕРИАЛИТЕ ЗА РАЗЛИЧНИ ГРУПИ УЧАСТНИЦИ  

Както вече споменахме в този Наръчник, тези материали бяха разработени, така че да бъдат полезни за всички професионалисти, които подкрепят 

и работят с деца в резидентни услуги и различни форми на  задържане, в досег с правосъдието, както и възможно най-широк кръг от други 

професионалисти. Освен това, материалите са разработени така че  модулите, макар и взаимносвързани, да могат да бъдат използвани както 

заедно, така и поотделно и в разбъркан ред. 

Следователно са възможни различни конфигурации, според различните участници и техните възможности за участие с оглед продължителността 

на обучението. Следващата таблица може да помогне на обучителите да вземат решение кои модули да бъдат приоритет за различните групи и 

ситуации. Моля, имайте предвид, че всички материали са приложими за всички професионалисти и това е само примерен план.  

Модул Продължителност Акценти и основни теми 

Въвеждащ модул 1 час и 15 мин.  Въвеждане на участниците в темата  

Представяне на материалите 

 

Mодул 1 –Въведение в правата на детето – международни 

стандарти  

3 часа Правата на детето 

Принципите, залегнали в основата им 

Дискриминацията 

 

Mодул 2- Въведение  в детското развитие и комуникацията 2 часа и 15 мин.  Детско развитие 

Как развитието повлията 

комуникацията 

   

Mодул 3 - Умения за комуникация 9 часа и 30 мин.  to 10 

часа 

Общуване с деца 

Невербална комуникация 

Предизвикателства при общуване 

 

Mодул 4 – Насоки за правосъдие, съобразено с интересите на 

детето  

2 часа Правосъдие, съобразено с интересите 

на детето  

Правата на децата в досег с 
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правосъдието 

 

Заключителен модул  30 мин. Заключение и връчване на 

сертификатите 
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СЪВЕТИ ЗА ОБУЧИТЕЛЯ 

1) Подготовка: Тези материали покриват много информация за кратък период от време. Важно е обучителите да прочетат всички материали 

предварително , но също така да помислят на кои части от тях ще бъде важно да наблегнат.Обучителите могат също така предварително да се 

упражнят в представянето на презентациите, както и да прегледат дейностите, включени в тях, за да се почувстват по-уверени.   

2) Участие: Очаква се обучителите да подпомогнат обучаемите да усвоят материала. Въпреки това, до голяма степен ефективното учене зависи 

от самите участници и активното участие е ключово условие за това.  Обучителите трябва да осигурят среда, която да предразполага 

участниците да се чуватват овластени и дамогат да допринесат за цялостните резултати от обучението.Пречки пред участието/ученето могат 

да се появят поради много причини, включително: ако 1 или повече участници доминират в дискусиите; дискусиите се отклоняват от 

планираната тема; мнението или възгледите на участниците не сe уважават от другите участници или обучителя. Обучителите трябва да 

гарантират равни възможности за всички участници да изкажат своите виждания и мнение, както и пълна свобода на изказванията. Един от 

основните принципи, върху които са разработени тези материали е, че е по-добре обучителите да  дискутират информацията с участниците, 

отколкото обученията да се провеждат под формата на лекции. Именно затова тези материали са насочени към упражненията, казусите и  

практическите дейности.  

3) Гъвкавост: Поради мултидисциплинарната същност на този курс, участниците ще имат различни професиии и специалности, и поради това 

всеки от тях ще е до различна степен запознат с различните аспекти на обучението. За да се повиши  ефикасността на курса, обучителите ще 

трябва да адаптират начина по който говорят по време на обучението в зависимост от обучаемите във всяка различна група. Например, за 

участниците, които работят в сфера, различна от правосъдната, може да бъде трудно да боравят с правна терминология, от тези които работят 

в правосъдната система. Въпреки че допълнителни обяснения са дадени където е необходимо, обучителите трябва да се подготвят 

предварително и да са готови да променят начина, по който говорят.   

4) Практически въпроси:  Въпреки че съдържанието на  курса е най-важната част от материалите, практическите въпроси могат да спомогнат за 

гладкото протичане на тренинга или точно обратното, като по този начин окажат влияние и на съдържанието му. Няколко прости стъпки могат 

да ви помогнат да избегнете някои  затруднения. Препоръчва се обучителите да пристигнат по-рано на мястото, за да имат време да подготвят 

всички материали и техническото обурудване, както и да обсъдят с персонала въпроса за напитките. Предварително трябва да се проучи дали 

мястото е достъпно за хора с увреждания.   
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5) Точност и спазване на времевите рамки: Препоръчва се обучителите да са склонни към промяна на времевите рамки по предложение на 

участниците, но също така, трябва да гарантират, че материала, заложен в програта е изцяло покрит. 
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ВЪВЕДЕНИЕ И ЕНЕРГИЗИРАЩИ ИГРИ 

Игри за за запознаване и енергизиране 

Дори и  за добре подготвените професионалисти игрите за разтопяване на ледовете и енергизиране могат да бъдат полезни. Този тип игри и 

дейности се препоръчват в началото на деня или след почивките, когато обикновено има спад в нивата на енергия на участниците.  Ето няколко 

примера: 

Игра с имена 

Материали: не са необходими допълнителни материали 

Цел : Запознаване и общуване между хората 

 

Инструкции стъпка по стъпка: 

1. Помолете всеки участник да каже името си, както и да сподели някаква 

информация за името си. Всеки участник разполага с 1 минута.  

2. По желание: Помолете участниците да се изправят и да се подредят по 

азбучен ред, според първата буква от имената им. 

3. Помолете участниците да произнесат името си един след друг и да 

преценят дали се налагат някакви промени, за да бъдат подредени в 

азбучен ред. 

4. Попитайте дали има доброволец, достатъчно смел, че да изброи всички 

имена. 

Плодова салата(енергизираща игра) 

Материали: За всеки участник по 1 листче хартия с картинка на плод(общо 5 

различни вида плодове) 

Цел : Енергизиране на участниците и смяна  на местата, на които първоначално 

са седнали. 

Инструкции стъпка по стъпка: 

1. Раздайте по едно листче на всеки участник.  

2. Помолете участниците да погледнат листчето и да запомнят вида плод, 

който им се е паднал.  

3. Обяснете на участниците, че когато чуят името на плода, трябва да се 

изправят и да сменят мястото си с някой от другите от тази плодова група. 

Важно е никой да не сяда на стола, на който е седял в началото. 

4. Започнете, като извикате името на един плод(напр. ягода). Проверете 

дали всички от тази група са се изправили и са си разменили мястото с 

някого. Продължете с друг плод. След това започнете да комбинирате 

плодовете(напр. диня и грозде). Насърчете участниците да бягат колкото е 

възможно повече. Накрая извикайте “плодова салата”, което означава 

всички участници да се движат.  
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ГЛАСЪТ НА ДЕЦАТА И МЛАДИТЕ ХОРА 

Мненията  на децата и младите хора имаха ключово значение при разработването на тези материали. Те участваха във всяка стъпка от 

създаването на тези обучителни материали - от първоначалния  им вариант, през пилотните обучения и финализирането на обучителните пакети. 

Важно е техните мнения да бъдат чути от всички професионалисти - и обучители, и обучаемите. Думите на децата показват защо този курс е 

необходим и защо е толкова важно участниците да получат тези знания и умения.  

 

 

 

 

 

Участници във фокус-групова дискусия, България 

 

 

 

 

 

Участници във фокус-групова дискусия, Гърция 

 

 

Участници във фокус-групова дискусия, Великобритания 

“Те просто не знаят как да общуват с нас. Може би са забравили какво е да бъдеш млад, така че всякакви насоки 

са важни за тях” 

“Аз може и да съм млад, но това не означава, че не съм прав за някои въпроси. Те трябва да ме изслушват. 

 

“Преди всичко, професионалистите трябва да бъдат спокойни. Ако не са спокойни, те няма как да помогнат на децата”. 

“Деацата, които имат неприлично поведение са деца, които никой не е изслушал и на които никой не е помогнал”. 

“Едно дете не винаги знае какво се случва в мислите му. Възрастните трябва да знаят и разбират това”. 

 

“Говорете колегите си и споделяйте опит; учете от техните знания и опит!” 
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WORD CLOUD С ИЗКАЗВАНИЯТА ОТ ФОКУС-ГРУПОВИТЕ  ДИСКУСИИ1 

 

 

                                                             
1 Създаден с https://tagul.com, уебсайт, с чиято помощ всеки може да създаде собствен  word cloud напълно безплатно 

https://tagul.com/
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ОБУЧИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ
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ВЪВЕЖДАЩ МОДУЛ 

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ: 1 час и  15 минути 

ЦЕЛИ:  

- Запознаване на участниците 

- Запознаване с материалите и онлайн ресурситеs 

- Запознаване с целите на курса и неговия дневен ред 

- Създаване на приятна работна атмосфера 

- Установяване на общи правила 

- Споделяне на нуждите от обучение 

- Запознаване и обмисляне на диаграмата “кръгове на влияние” 

 

 

ВРЕМЕТРАЕ
НЕ 

УЧЕБНА ЕДИНИЦА MAТЕРИАЛИ ФОРМАТ 

1 час IM.1: Запознаване и правила  Учебна тетрадка IM 

 PowerPoint IM Слайдове 1-6 

 Хартия, флипчарт и маркери  

Дискусия и презентация 

15 минути IM.2: Саморефлексия  Учебна тетрадка IM 

 PowerPoint IM Слайдове 7-8и  2 
 Хартия, флипчарт и маркери  

Индивидуално упражнение, групова работа и 
дискусия 
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УЧЕБНА ЕДИНИЦА IM.1: ВЪВЕДЕНИЕ И ПРАВИЛА 
Цел: Запознаване на участниците и обучителите, запознаване с обучителните материали и установяване на общи правила. 
Времетраене: 1 час. 
Материали : Учебна тетрадка IM; PowerPoint IM слайдове 1-6;  хартия, флипчарт и маркери 
 
Представете 

 

Въведенията отнемат време, но са важна част от всяка обучителна програма по няколко 
причини: 

- Те насърчават участниците да се изказват и да вземат участие от самото начало 
на обучението; 

- Те дават на участниците право на глас от самото начало 
- Те помагат на хората да научат нещо повече за останалите участници 
- Участниците се чувстват овластени, защото имат възможността да кажат нещо 

положително за себе си   
 

Основните правила също са важни, защото те задават тона на обучителната сесия 
 

Упражнение 

 

Обучителите са свободни да проведат въведението както намерят за добре, но ние 
предлагаме следния лесен начин: 
  
Помолете участниците да се представят един след друг и да разкажат за своята 
професия. Всеки участник трябва да сподели едно свое очакване за това какво иска да 
получи от това обучение(напр. “по-добро разбиране за това как да общуваме с деца в 
конфликт със закона по  време на изслушвания”).   
 
С цел да се постигне структура на обучението и да се изгради връзка между обучителя и 
участниците, обучителят също трябва да се представи.  
 
Отделете на това упражнение око 20-30 минути.  
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Слайд 2: 
Разказ  

 

След въведението, представете и обяснете на участниците общите и специфичните цели 
на курса(слайд 2). 
 
Обяснете на участниците, че това е тридневно, мултидисциплинарно обучение, 
насочено към придобиванто на умения и знания за закрила на правата на децата(при 
нужда адаптирайте презентацията си според дължината на курса). Основните цели на 
курса са следните: 
 

 Да повиши знанията и капацитета на участниците за комуникация с деца по 
начин, съобразен с тяхната възраст и ситуацията, в която се намират, както и 
относно правосъдието, съобразено с интересите на детето; 

 Да ги обучи как да създават и осъществяват модели за общуване с деца, при 
които детето е водещо; и   

 Да предостави практически методи за изслушване на вижданията и чувствата на 
децата  и да гарантират, че те се вземат предвид. 

 
Обяснете, че този курс се фокусира върху предоставянето на инструменти и умения за 
закрила и насърчаване на реализирането на правата на децата, както и за ефективна 
комуникация с деца на практика. 
 
Той се фокусира върху въпросите защо, къде, кога и как да изслушваме децата и да 
общуваме с тях по начин, съобразен с техните интереси, както и какво да направим с 
получената информация. За да се подпомогне усвояването на тези знания и умения, 
обучението включва следните теми: 
 

 Основните принципи на международната закрила на правата на децата; 

 Основните послания, които са необходими на професионалистите, които 
извършват застъпнически дейности за правата на децата ; 

 Въведение в основните концепции за детското развитие и поведение, както и 
влиянието което те имат върху комуникацията. Как биха могли 
професионалистите да отговорят на индивидуалните нужди на  децата по най-
ефективния начин?    
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Това обучение набляга на придобиването на практически умения, поради което не 
навлиза в детайлни описания на теории и концепции, въпреки че допълнителни 
материали и ресурси са включени в учебните тетрадки на участниците. Важно е да им 
напомняте периодично за това, за да си изградят подходящи очаквания за този курс.  

Слайд 3-4: 
Разказ  

  

Обяснете на участниците, че програмарат за тридневно обучение включва следните 
модули: 
 

- Модул 1: Въведение в темата за правата на децата  
- Модул 2: Въведение в детското развитие и комуникация 
- Модул 3: Умения за комуникация 
- Модул 4: Насоки на Съвета на Европа за правосъдие, съобразено с интересите на 

детето 
 

Обяснете на участниците, че за всеки модул има PowerPoint презентации, дискусии и 
упражнения.   

Съвет към 
обучителя

 
 

Добре е да припомняте на участниците, че имат достъп до широк кръг от ресурси в 
техните работни тетрадки и онлайн портала, с които те могат да се консултират по време 
на и след обучението. 
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Упражнение 

 
 

Поканете участниците да участват в изработването на основните правила за курса. 
Можете да определите първото правило - “вдигнете ръка, ако искате да кажете нещо”.  
 
Други основни правила могат да бъдат използвани, дори и участниците да не ги 
споменат: 

- Уважавайте мнението на другите 
- Бъдете точни и спазвайте инструкциите  
- Не се разсейвате и не пречете на останалите участници(напр. изключете 

телефоните и не водете странични разговори) 
- Не се колебайте да задавате въпроси(това правило важи и за двете страни - 

обучителите трябва да са подготвени да отговарят на въпроси и трябва да 
насърчават участниците да задават въпроси) 

- Всички трябва да имат равни възможности да участват 
- Давайте откровена обратна връзка(за обучителите е важно да получават 

откровена обратна връзка, за да могат да подобрят материалите)).  
- Конфиденциалност(групата може да реши, че каквото се казва в рамките на 

обучението, остава в обучителната зала  и не трябва да се повтаря извън 
нея).  

 

 

Инструкции 

 
Напишете основните правила на хартия за флипчарт и ги поставете ма видно място през 
цялото обучение. Отделете око 30-40 минути за това упражнение.  

 

Слайд 6: 
Разказ  

 

Помолете участниците да разгледат диаграмата “кръгове на влияние” в учебните им 
материали. Те може и да не са запознати с нея, затова е важно обучителят да обясни 
концепцията, която стои в основата й и защо е за тях е полезно да работят с нея по 
време на това обучение(виж по-долу). 
 
Обяснете на участниците, че с помощта на диаграмата могат да обмислят следните 
въпроси: 
o Върху кои сфери участниците могат да имат директен контрол и върху кои могат да 

окажат влияние след като обсъдят или се консултират с други, за да осъществят 
промяна. 

o В кой кръг на влияние  трябва да влязат участниците, за да извършват  
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застъпнически дейности за постигане на промяна на практика? 

Слайд 6: 
Допълнителна  

информация 

  
 

Обяснете на участниците, че диаграмата е един от начините да мислят за това как могат 
да повлияят на промяната. Обяснете, че в рамките на обучението ще обсъдите и 
обмените добри практики, които те могат да пжелаят след края на обучението да 
въведат в собствената си практика. Това би могло да се раличава от възприетата 
практика в тяхната организация или дори на национално ниво. Следователно, често ще 
се връщате към “кръговете на влияние”, за да им помогнете да мислят за това какви са 
стъпките, които се налага да предприемат, ако искат да осъществят промяната.   
 
Необходимо е да помислите кой има нужната власт или влияние, за да осъществи 
желаната промяна. Ето тук диаграмата влиза в действие. Покажете на участниците как 
да използват диаграмата, като използвате пример от тяхната професия/сектор или 
национален контекст. Например, ако обучавате група юристи, можете да използвате 
добра практика,свързана с детското участие по време на изслушване в съда. 
Участниците трябва дапомислят в кой кръг спада промяната, например:  
o Кръгът “АЗ” (може ли участникът да осъществи промяната без да се консултира с 

никого? Това би могло да се случи, ако става въпрос за практика, при която се 
изисква участникът да промени интонацията или начина, по който говори по 
време на изслушеането);  

o Кръгът “Колеги”(дели въпросната промяна изисква участникът да обсъди това или 
да получи одобрението на своите колеги?) 

o Кръгът “Организация/ пряк ръководител”(дали въпросната промяна е свързана с 
организационната култура  или с нещо, което прекият ръководител трябва да 
одобри?)‘ 

o Кръгът “Институция” (дали въпросната практика е продиктувана от 
професионални насоки или правила, и каква възможността тези насоки или 
правила да бъдат оспорени? Това би могло да се случи, ако, например, 
процедурните правила в съда изискват съдебната зала да бъде подредена по 
определен начин, който не съответства на добрата практика.)  

o Кръгът “Държава/ правителство”(дали практиката е продиктувана от 
правителствено, законодателно или друго ниво на  контрол в държавата. 
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Чрез идентифицирането на влиянието или властта за осъществяване на определена 
промяна, участниците биха могли да разберат какви стъпки тряба да предприемат, за да 
се случи това и кого се налага да призоват в своя подкрепа(напр. техните колеги, 
ръководители, институция или народен представител). Този механизъм се предполага, 
че ще накара участниците да се почувстват овластени, вместо да ги изпълни с 
разочарование от това, че са открили добра практика, която не е приложена в 
националния им контекст. 
Обяснете на участниците, че ще се връщате към тази диаграма често в рамките на 
обучението. 
 

 

 

 

Гласът на децата и младите хора 

Гласът на децата и младите хора 

 

УЧЕБНА ЕДИНИЦА IM.2: САМОРЕФЛЕКСИЯ 
Цел: Да бъдат поканени участниците да помислят за собствените си професионални нужди и да бъдат обсъдени техните надежди и очаквания по 
отношение на курса.  
Времетраене: 15 минути. 
Материали: Учебна тетрадка IM; Формуляр за оценка преди обучението (намира се в Учебна IM); Формуляр “Моите преживявания и впечатления 
по време на обучението”(Учебна тетрадка IM); Хартия за флипчарт и маркери, тиксо за залепване на листовете от флипчарт и презентация IM 
Слайдове 7-8  и 2. 

 

Всеки човек е различен и затова всеки от нас общува по 

различен начин.  

Всички сме равни, но не сме еднакви. 

Важно е да насърчавате младите хора да споделят чувствата си 

и желанията си. 

 

We are all equal, but we are not all the same. 
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Упражнение 

 
Следващото упражнение изисква участниците да помислят по въпроса “защо са решили 
да се запишат на това обучение?” и какви са техните собствени силни и слаби страни, 
във връзка с темите на курса и особено по отношение на общуването с деца. 
 

 

Слайд 7:  
Допълнителна 
информация 

  
 

Слайд 7 обяснява каква е целта на формуляра за оценка преди обучението.  
 
Помолете участниците да попълнят формуляра. Този формуляр трябва да бъде 
принтиран от обучителите предварително. В края на този модул обучителите трябва да 
съберат всички попълнени формуляри. 

 
Слайд 8:  
Допълнителна 
информация 

 

  
 

Слайд 8 обяснява целта на формуляра “Моите преживявания и впечатления по време 
на обучениети”.  Той се намира на стр. 14 и 15 в учебните тетрадки за този модул.  
 
Помолете участниците да го попълнят. 
 
Важно е участниците да разберат, че този формуляр е тяхно собствено ползване и не е 
необходимо да ги споделят с  обучителите или другите участници. 
 
Отделете 10 минути за попълването на тези формуляри. 
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Слайд 2:  
Допълнителна 
информация 

  
 

Попитайте участниците за техните собствени цели в това обучение и ги насърчете да 
дискутират общите цели на курса, Обучителите могат да се върнат към слайд 2 (‘цели’), 
за да улеснят дискусията. 

 
Дискусия 

 

Попитайте участниците дали имат някакви коментари или въпроси и дали има нещо, 
което не е включено в програмата, а те биха искали да обсъдят. Дискусията е важна, 
защото позволява на участниците да заявят своите очаквания, а обучителят - да 
адаптира курса според нуждите на участниците.  
 
Отделете 5 минути на това упражнение. 
 

 

ТОВА Е КРАЯТ НА ВЪВЕЖДАЩИЯ МОДУЛ 
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МОДУЛ 1:ВЪВЕДЕНИЕ В ТЕМАТА ЗА ПРАВАТА НА ДЕТЕТО 

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ: 3 часа 

ЦЕЛИ:  

-  Да се постигне осъзнатост по отношение на правата на децата 

- Да се подобри разбирането на oсновополагащите принципи на детските права, сключително принципа на най-добрия интерес на 

детето, детското участие и недискриминацията 

- Да се почувстват участниците овластени и  заинтригувани от инструментите за правата на детето 

 

ВРЕМЕТР
АЕНЕ 

УЧЕБНА ЕДИНИЦА  МАТЕРИАЛИ  ФОРМАТ  

20 минути  1.1: Правата на детето - международен и регионален 

контекст  

 Учебна тетрадка M1 

 PowerPoint M1 слайдове 1 - 

10 

Презентация 

1 час и  

10 минути  

1.2: Основополагащите принципи 

(раздели А-Г) 

 

 Учебна тетрадка M1 

 PowerPoint M1 слайдове 
11-37Флипчарт, хартия и 
маркери 

Презентация, дискусия и 
упражнения 

1 час и  

30 минути  

1.3: Правата на детето в контекста на националното 

законодателство 

 Учебна тетрадка M1 

 PowerPoint M1 слайд  38 

 Флипчарт, хартия и 

маркери 

Упражнения и групова презентация 

1 час 1.4: Допълнително упражнение:  Правата на детето в 

професионалния контекст 

 Учебна тетрадка M1 

 Флипчарт, хартия и 

маркери 

Упражнение 
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ДЕЙНОСТ 1.1: ПРАВАТА НА ДЕТЕТО – МЕЖДУНАРОДЕН КОНТЕКСТ 
Цел: Да даде допълнителна информация относно правата на детето в международния контекст, както и в контекста на ЕС. 
Време: 20 минути  
Материали: Работна тетрадка М1; PowerPoint презентация M1 слайдове от 1 до 10. 

 

Представете 

 

Слайдове 1-10 разкажете за основите на Конвенцията за правата на детето и други 
международни инструменти, за закрила на човешките права, както и документите на ЕС 
и Съвета на Европа.  

Отделете приблизително  20 минути за тази презентация  

 
Слайд 2:  

Разказ   

 

Преди всичко е важно да разберем какво се има предвид с термина “дете” -  
международните стандарти за  правата на детето го определят като “всяко човешко 
същество на възраст под 18 години, освен ако съгласно закона, приложим за детето, 
пълнолетието настъпва по-рано“. 
 

 

Допълнителна 
информация 

  
  

Обяснете на участниците малко повече за фразата “освен ако съгласно закона, приложим 
за детето, пълнолетието настъпва по-рано“. В някои държави може да е възможно детето 
да навърши пълнолетие по-рано от 18 годишна възраст, но за това е необходимо да има 
ясни разпоредби в закона. Дори и там, където това е така, детето трябва да бъде 
защитено от Конвенцията.  
 
Важно е да се наблегне, че въпроси, като например възрастта за сексуално съгласие или 
на каква възрстдетето може да си направи татуировка, да пие алкохол или да пуши, не са 
задължително свързани с навършването на пълнолетие(освен ако националното право не 
осъществява такава връзка изрично).  За участниците може да бъде интересно да 
разберат на каква възраст децата могат да се ангажират в различно поведение, но е 
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важно да се наблегне, че дори и детето да има поведение, подходящо за възрастен, той 
или тя не е достигнал пълноление и всички деца имат еднакви права според Конвенцията 
за правата на детето.   
 

Слайд 3:  
Разказ  

 

В този слайд е представена дефиниция на термина “права”. Правата са свободи или 
стандарти, които всички деца притежават. 

 

Допълнителна 
информация 

  

Някои участници вероятно вече са запознати с тази концепция, но представянето на този 
слайд дава основа за остатъка от модула.  

В някои държави има преобладаващо разбиране за връзка между “права” и 
“задължения”. Важно е обучителите да напомнят на участниците, че децата не е 
необходимо да “заслужат” правата си, те ги притежават изначално.  

Слайдове  4-5:  
Разказ  

  

В сферата на правата на детето децата са носители на права, а държавата - носител на 
задължения( т.е. носи отговорността правата на децата да бъдат зачитани, защитавани и  
изпълнявани). Родителите, семействата и лицата, които се грижат за децата, играят важна 
роля  и държавите трябва да ги овласят и подпомогнат, за да могат те също да гарантират 
правата на децата. 
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Слайд  6:  
Разказ  

 

Павата на децата могат да бъдат открити в универсалните международни инструменти, 

като например Всеобщата декларация за човешките права(1948), Международната 

конвенция за икономически, социални и културни права,(влязла в сила 1976), 

Международния пакт за граждански и политически права(влязъл в сила 1976), както и 

много други инструменти, включително   Конвенцията  против изтезанията и други форми 

на жестоко, нечовешко или унизително отнасяне или наказание  

Децата имат всички права, които имат и възрастните(въпреки че има някои ограничения 
за упражняването на някои права, например гласуването, сексуалната активност и др.), но 
също така и допълнителна закрила от международни инструменти, които предоставят 
някои специфични права на децата, като например Конвенцията на ООН за правата на 
децата. От всички инструменти  за закрила на правата на човека, КПД  е ратифицирана от 
най-много държави в света(всички държави членки на ЕС са се присъединили към нея). Тя 
покрива  целия спектър на граждански, политически, икономически и културни права. 
Комитета по правата на детето на ООН е орган, състоящ се от експерти, който е създаден с 
Конвенцията. Неговите функции включват мониторинг за изпълнението на Конвенцията, 
както и предоставянето на насоки и тълкувания(чрез общите коментари). Също така,  Има 
също и три “Факултативни протокола” към Конвенцията, които са носечени към 
проблемите за относно  търговията  с деца, детската проституция и детската порнография 
; участието  на  деца  във  въоръжен конфликт и процедурата за подаване на жалби към 
Комитета по правата на детето (Фа-култативен протокол за процедурата по комуникация). 

 

Слайд 6:  
Допълнителна  

информация

 

Този слайд е особено полезен, защото позиционира правата на децата в по-широката 
глобална рамка на човешките права. Той спомага за това на участниците да им бъде 
напомнено, че има широка рамка от човешки права и правата на децата влизат в тази 
рамка, като част от универсалните човешки права, но децата имат право и на 
допълнителна защита.  
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Важно е да се отбележи, че когато държавите се съгласяват да спазват тези инструменти, 
те се съгласяват да зачитат, защитават и спазват правата, записа ни в тях. Това важи за 
междуродните договори и конвенциите, но други документи, като например насоки, 
правила и други актове на мекото законодателство, които единствено предоставят насоки 
за спазването на правата.  

Някои участници ще поискат да разберат какво е значението на термина “меко” право и 
какво го отличава от термина “твърдо” право. Твърдото право включва инструменти и 
договори, които са правно обвързващи, включително международни договори, обичайно 
право и международни споразумения. Инструментите на “мекото”право  не съдържат 
правно задължение за страните по тях, освен ако не включени по някакъв начин в 
националното право. Въпреки че “мекото” право понякога се създава, за да предостави 
инструкции как да се изпълнява даден договро, какъвто е и случая с правото отнасящо се 
към децата, настанени в институции от затворен тип, например, това “меко”право се 
възприема като насоки за изпълнението на задължения на страните по международни 
договори.  

Слайд 7:  
Разказ  

 

В допълнение към международните инструменти, има и регионални инструменти, 
свързани с човешките права и прравата на детето. Този слайд дава информация за тях. 

 

Допълнителна 
информация 

 

Насоките на Съвета на Европа за правосъдие, съобразено с интересите на детето ще бъдат 
разгледани по-обстойно в модул 4. 
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Слайдове 8-9:  
Разказ  

  

 

В следващите два слайда от презентацията ще бъдат представени два различни начина да 
се разглеждат правата на децата, които се съдържат в Конвенцията на ООН за правата на 
детето. Те ще ви помогнат да разберете по-добре по какъв начин работи Конвенцията.  
 

 

 

Първият от тях е свързан с трите “П-та”(слайд 8 и стр. 6 от учебните тетрадки). Те 
включват: закрила(protection), предоставяне(provision) и участие(participation). Този начин 
на мислене за правата може да помогне на професионалистите да разберат 
задълженията, които правителствата на държавите и техните ръководители имат във 
връзка с изпълнението на изискванията на КПД.  Това ще помогне на участниците да 
разберат, че държавите трябва да защитават децата от всякакви вреди, да предоставят, 
например медицински грижи, образование и достатъчно висок  стандарт на живот и 
трябва да гарантират, че децата имат възможността да участват активно във всички 
въпроси, които ги засягат. 
 
Вторият начин е да се мисли за водещите принципи на Конвенцията. Те са били приети 
официално от Комитета за правата на децата, който е Комитета на ООН, който съблюдава 
изпълнението на Конвенцията в световен мащаб. (слайд 9 и стр. 7 от учебните тетрадки) 
 
Водещите принципи на Конвенцията са: 

 - Недопускане на дискриминация (Член 2) 

 - Най-добър интерес на детето (Член 3.1) 

 - Право на живот, оцеляване и развитие (Член 6) 

 - Право на изслушване (Член 12) 

 

Те лежат в основата на реализирането на всички други права. Следващото упражнение в 
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този модул се концентрира върху тези водещи принципи и по време на упражнението 
участниците ще имат възможността да проучат значението им в повече детайл. 

Слайд 10:  
Разказ  

 

Диаграмата в слайд 10 показва правата, включени в КПД. Целта е участниците да 
придобият разбиране за широкия кръг от права, включени в Конвенцията. 
 
 

 
Допълнителна 

информация

 

 

В края на презентацията може да бъде полезно да предложите на участниците да да 
прочетат допълнителната информация в съответния раздел на учебната тетрадка. 
Поканете ги да задават въпроси и да споделят мнения и коментари.  

 

УЧЕБНА ЕДИНИЦА 1.2: ВОДЕЩИТЕ ПРИНЦИПИ НА КОНВЕНЦИЯТА ЗА ПРАВАТА НА ДЕЦАТА 
Цел: Да бъдат представени водещите принциипи ма Конвенцията. 
Времетраене: 5 нибути 
Материали: Учебна тетрадка M1; PowerPoint презентация  M1 слайд 11. 
 

Обяснете

 

 Обяснете, че това е кратко въведение, което ще продължи 5 минути и има за цел да 
представи всеки от четирите водещи принципа на Конвенцията за правата на детето, 
които бяха споменати в предишната учебна единица. Можете да се върнете към слайд 9, 
за да ги припомните на участницитеОбяснете, че те са известни като водещи принципи, 
защото те формират основата за реализирането на всички други права. 
 

 

Слайд 11: 
Разказ  

 

Слайд 11 представя къде в обучителните материали е представен всеки от принципите. 
 
- Учебна единица 1.2A включва презентация и упражнения относно принципа на 

недискриминация. 
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- Учебна единица 1.2Б iсъдържа обяснение на принципа за “най- добрият интерес на 
детето”, както и упражнения за въвеждането на този принцип на практика..  

- Модул 2 се фокусира върху детското развитие и предоставя част от информацията за 
този принцип. Учебна единица 1.2 В също предоставя някои факти и кратко резюме 
относно това. 

- Модул 3 съдържа множество упражнения свързани с правото на изслушване и 
участие. Модул 4 се фокусира върху Насоките на Съвета на Европа за правосъдие, 
съобразено с интересите на детето , които насърчават и подкрепят правото на детето 
на участие. Учебна единица 1.2 Г предоставя фактическа информация и кратка 
информация относно това право. 
 

Обяснете 

 

Следващите учебни единици( 1.2 А- Г) предоставят детайлна информация относно 
водещите принципи.s 

 
 
 

 
 
УЧЕБНА ЕДИНИЦА 1.2A: НЕДИСКРИМИНАЦИЯ 
Цел : Да се наблегне на някои важни въпроси и права и да се установят стандартите по отношение на дискриминацията.  
Времетраене: 25 минути  
Материали: Учебна тетрадка M1; PowerPoint презентация M1 слайдове 12-23; лепящи листчета; Хартия, флипчарт и маркери 
 
Упражнение 

 

По отношение на слайд 12 обяснете на участниците, че групата ше започне тази част на 
модула като  помисли върху идеите за равенство и дискриминация чрез упражнение.2 
 

 

                                                             
2 Идеите в това упражнение са адаптирани от: http://www.eycb.coe.int/compasito/chapter_4/pdf/4_29.pdf 

http://www.eycb.coe.int/compasito/chapter_4/pdf/4_29.pdf
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Слайд 12: 
Разказ 

 

За да продължи дискусията, в рамките на 1 - 2 минути задавайте въпроси на участниците 
във връзка с това дали те някога са били свидетели или жертва на дискриминация. Това 
би трябвало да даде начало на една дискусия за значението на предразсъдъците и 
стереотипите. Записвайте примерите на флипчарт , за да можете по-късно да се позовете 
на тях. 

 
Отправете 

предупреж-
дение 

 

В следващото упражнение участниците ще трябва да приемат ролята на деца, които може 
да бъдат изправени пред дискриминация. Това би могло да разстрои някои участници, 
затова обучителите трябва да подходят по деликатен начин.   
 

 

инструкции

 

Помолете участниците да се наредят в права линия един до друг до стена. Обяснете, че 
всеки участник ще получи роля. Раздайте следните роли на лепящи листчета(или други 
бележки) на всеки участник. Обучителите трябва да адаптират ролите и ситуациите 
според съответната група от обучаеми. За всеки от участниците трябва да бъде направена 
отделна бележка с роля. Отделете 10 минути на това упражнение. 
 

 

пример

 

1. Ти си на 8. Ти и брат ти живеете в хубава къща с голяма градина и басейн. Баща ви е е 
кмет на града, в който живеете. Майка ви се грижи за семейството и дома. 

 

 2. Ти си роден този град, но родителите ти са дошли от Африка. Те имат магазин за 
хранителни продукти, а семейството живее в стаите над магазина. Баща ти е в затвора 
и затова ти и сестра ти трябва да помагате в магазина. Ти си на 11.  

 3. Ти си на 12. Живял си в сиропиталище откакто си роден, Не познаваш родителите си. . 
 4. Ти си момиче на 8. Ти си от ромски произход. Ти живееш в сегрегиран район, в който 

живеят само роми. Ти си много добра в математиката, но се налага помагаш на майка 
си в домакинството. Имаш 6 братя и сестри. 

 5. Ти си момче на 8 години с увреждане на слуха. Живееш с майка си в жилищен блок.  
 6. Ти си момиче на 7, което живее с майка си. Майка ти и баща ти са разделени, защото 
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баща ти е бил агресивен към майка ти. 
 

инструкции

 

Прочетете следните ситуации на участниците и ги помолете да направят стъпка напред 
при всяко изречение, което е вярно за тяхната роля, а за всяко невярно изречение да 
останат на мястото си. Можете да добавите още примери.  

1. Учиш в добро училище  
2. Не трябва да се страхуваш ако те спре полицай за проверка на самоличността. 
3. След училище можеш да ходиш на уроци по танци.  
4. Живееш с родителите си, които те обичат и искат всичко най-добро за теб. 
5. Никой не те закача или дразни поради това че имаш увреждане.  
6. Никога не си бил жертва на дискриминация. 
7. Ти и семейството ти всяка година ходите на почивка 
 

 

Дискутирай
те 

 

Проведете дискусия и напраете оценка: какво се случи в това упражнение? До каква 
степен за участниците беше трудно да влязат в роля? Как се почувстваха участниците? 
Някой от участниците или негов познат/близък преживявал ли е нещо подобно? Как се 
чувстваха участниците, когато “пристъпваха напред” и когато се налагаше да останат на 
мястото си? Те научиха ли нещо ново относно равенството? 
 

 

Съвет към 
обучителя 

 

Обучителите трябва да подходят деликатно към това упражнение и да внимават с 
участници, на които им е трудно да излязат от роля. В такъв случай обучителите трябва да 
поговорят с този участник лично. 
 

 

Представет
е 

 

Слайдовете  от  13 до 23  дават някои определения и примери за дискриминация. 
Отделете 15 минути на презентацията.  
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Слайд  13: 
Разказ 

  

Недискриминацията е основен принцип на международното и регионалното право, което 
е пряко свързано с концепцията за човешкото достойнство. Наблегнете, че това е особено 
важно в работата с деца, поради това че децата може и да нямат същите възможности да 
оспорят дискриминацията, както биха направили възрастните. 

 
Въпрос 

 

Попитайте групата за примери за деца, които биха могли да станат жертва на 
дискриминация. Някои отговори: 
- Деца мигранти  - Деца от етнически 

малцинства 
- Деца с увреждания  

- Деца бежанци или 
търсещи закрила 

- Деца от религиозни 
малцинства   

- Непридружени деца 

- Бездомни деца - Деца от бедни 
семейства 

- Деца с различна 
сексуална 
ориентация 

- Деца в институции    
 

 

Разказ 

  

Възможно е човек да стане жертва на дискриминация въз основа на няколко различни 
принципа едновременно или въз основа на комбинация от принципи, които съставляват 
идентичността на човека. Например, на момиче с увреждане се забранява да посещава 
клуба по шах, защото е момиче(дискриминация въз основа на пола) и също така, тя не 
може да ходи на училище, тъй като училището е недостъпно за хора в инвалидни 
колички(дискриминация поради наличието на увреждане).  
 
Пример за “междусекторна” дискриминация: жена с ромски произход е подложена на 
насилствена стерилизация, заради произхода й(в случая различните признаци, поради 
които е дискриминирана жената се пресичат(етнически произход и пол). 
 
Не винаги човекът, който извършва дискриминационни действия е расист/сексист/ 
хомофоб. Дискриминацията може да се случи и при липсата на умисъл - неосъзнато от 
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извършителя й. 
 

Слайд 14-
15: 

Разказ 

 

Обяснете, че принципа на недискриминация присъства в множество международни и 
регионални договори и декларации, важни примери за които са включени в учебните 
тетрадки на участниците. Целта на този модул не е да се дискутират техните разпоредби в 
детайл(участниците са свободни да прочетат допълнителна информация самостоятелно), 
а  по-скоро да обясни основните концепции на принципа за недискриминация, за да 
могат участниците  да разпознаят различните видове дискриминация и да могат да 
предприемат действия за предотвратяването на такива случаи в хода на работата си. 

 
Слайд 16: 

Разказ 

 

Обяснете, че ще бъдат разгледани основни концепции и видове дискриминация в 
следващите няколко слайда. 
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Слайд 17: 
Разказ 

 

Този слайд въвежда концепцията за праката дискриминация. Пряка дискриминация е 
когато човек бива третиран по-неблагоприятно в сравнение с това как би бил третиран 
друг в сравнима ситуация на основание защитен признак(припомнете на участниците, че 
тези признаци включват възраст, националност, етническа принадлежност, сексуална 
ориентация, и др.) Пряката дискриминация е забранена съгласно международното право, 
свързано с човешките права. Върнете се за кратко към примерите за дискриминация, 
които те са изброили в началото и ги попитайте дали това са примери за пряка 
дискриминация.  

 
Слайд 18: 

Разказ 

 

Обяснете свързаната с дискриминацията концепция за тормоза, както е показано в 
слайда. Попитайте участниците дали са мислили някога за тормоза като за форма на 
дискриминация. Попитайте дали някой от първоначално споделените примери включва 
тормоз. 
 

 
Слайд  19: 

Разказ 

 

Обяснете, също така, концепцията за “виктимизацията”. Попитайте участниците дали 
някой от примерите в началото е включвал виктимизация.  

 
Слайдове Следващите слайдове дават информация за обосноваването на дискриминацията,  
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20-23: 
 

Разказ 

 

защитата от нея и санкциите. Обучителите могат да ги пропуснат, ако преценят, че те са 
прекалено детайлни за съответната група обучаеми 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Допълнител
но 
упражнение 

 

 

Обяснете на участниците, че сега ще имат възможността да се занимаят с кратко 
упражнение, свързано с научената терминология. Отделете 10-15 минути за това 
упражнение. 
 
Обяснете на участниците, че в учебните им тетрадки има списък от факти. Помолете ги да 
се разделят на групи, в които да дискутират казусите и да идентифицират: 1)вида 
дискриминация; 2) защитените характеристики/ основания. Ако времето не е достатъчно, 
изберете само няколко примера, които да обсъдите в групата.  
Казуси:  

1.  

Ситуация: Децата от ромски произход в държавна грижа обикновено се настаняват в 
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институции поради това, че са „необразовани и невъзпитани“, докато децата, които не 

са от ромски произход се настаняват при приемни родители. 

Ключови проблеми: Пряка дискриминация етнически произход 

 

 

2. Ситуация: Момичетата в център за настаняване на мигрантии ежедневно са 

подложени на сексистки подхвърляния от от страна персонала. 

Ключови проблеми: тормоз, пол 

 

 

3. Ситуация: Всички деца в резидентен център, включително и деца от еврейски 

произход, ежедневно получават свинско месо. 

Ключови проблеми: непряка дискриминация, религия 

 

 

4. Ситуация: Деца със сензорни увреждания (на слуха) не могат да бъдат разпитани 

като свидетели поради липса на жесто-мимичен интерпретатор в съдебния район. 

Ключови проблеми: непряка дискриминация, увреждане 
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5. Ситуация: Ръководител разпорежда социалните работници в резидентна услуга за 

деца да не допускат родителите, изповядващи ислям да се срещат с децата си в 

помещенията на услугата, определяйки ги като заплаха за сигурността.  

Ключови проблеми: пряка дискриминация, нареждане за дискриминация, 

религия 

 

6. Ситуация: Предполагаема жертва на сексуално насилие е държана в килия с 

белезници в продължение на 6 часа, преди да бъде разпитана от полицейски 

служител. 

Ключови проблеми: пряка дискриминация, пол 

7. Ситуация: Дете в конфликт със закона не отговаря на условията за отклоняване от 

наказателно производство, защото родителите му не могат да си позволят да 

платят компенсацията на жертвата  

Ключови проблеми: непряка, финансово състояние 

 
8. Ситуация: Съдебна зала не е достъпна за хора с инвалидни колички  
        Ключови Проблеми: непряка дискриминация, увреждане 
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УЧЕБНА ЕДИНИЦЦА 1.2 Б: НАЙ-ДОБРИЯТ ИНТЕРЕС НА ДЕТЕТО  
Цел:  Да  повдигне дискусия относно приложението на практика на принципа за най-дибрия интерес на детето  
Времетраене: 20 минути 
Материали: Учебна  тетрадка М1; PowerPoint презентация M1 слайдове 24-29. 
 
Представет
е 

 

Представете слайдовете от 24 до 28, които съдържат информация относно най-добрия 
интерес на детето, както и за международната правна рамка по този въпрос, значението 
на принципа и няколко практически примера. Препоръчва се обучителите да проверяват 
периодично дали участниците следяъ материала. 
 

 

Слайд 24: 
Разказ 

  

 

Наблегнете, че Член 3.1  от КПД урежда принципа за най-добрия интерес на детето, а Общ 
коментар 14 на Комитета по правата на детето предоставя допълнителни насоки относно 
тълкуването на тази разпоредба. Обяснете, че следващите слайдове разглеждат по-
подробно съставните части на разпоредбата. 
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Слайдове 
25-28: 

Разказ 

 

След разглеждането на слайдовете, обяснете, че този член е от ключово значение, 

особено в общуването с децата, защото помага за защита и насърчаване на всички други 

права. Той също така помага мисленето и действията на политиците и професионалистите 

да се фокусират, така че във всяко действие и решение, засягащо децата, първо да се 

мисли какво е в най-добрия интерес на детето или на група деца. Принципът напомня на 

специалистите концепцията, че всяко техно действие и решение имат ефект върху децата. 

 
 
Важно е, също така, да се отбележи, че “най-добрите интереси на детето” могат по някога 
да са в противоречие с “желанията и чувтвата на детето”, и, в тези обстоятелства е 
изключително важно професионалистите да знаят какъв е техния професионален дълг. 
Например, във Великобритания настойника или адвокатът на детето има основната 
задача да помогне на детето да изрази своите желания или чувства, докато от друга 
страна социалния работник има основната задача да защити най-добрите интереси на 
детето.  
 
Също толкова важно е детето да разбира професионалните задължения на 
професионалиста, така че да знаят какво да очакват от процеса на вземане на решение и 
кои са участниците в този процес. (обучителите са свободни да добавят примери, 
конкретно свързани с националния контекст). Привлечете вниманието на участниците към 
допълнителните примери в учебните тетрадки, свързани с приложението на принципа за 
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най-добрите интереси на детето. 

 
Слайд 29: 

Разказ 

 

Този слайд показва списъка с необходими елементи за спазване на принципа за най-
добрия интерес на детето, който участниците могат да намеряат в учебните си тетрадки. 
Всички заедно като група прегледайте този чеклист.  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Материал за 
принтиране 

 

Стъпка 1: Разговор с детето 

 Можете ли да попитате детето пряко? Какво казва? 

 Какви са вижданията, желанията и чувствата на детето? 

 Можете ли да попитате детето какво смята за свой най-добър интерес? 

 Стъпка 2: Разговор с хората, които познават детето 

 Какво казват неговите родители/настойници или лицата, полагащи грижа, относно 
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желанията и чувствата на детето? 

 Какво мислят родителите/настойниците или лицата, полагащи грижи за най-добрия 

интерес на детето? 

 Какво мисли неговият особен представител/защитник за желанията и чувствата на 

детето? 

 Какво мислят другите професионалисти? 

Стъпка 3: Какво мислите за най-добрия интерес на детето? 

 Вземете под внимание нуждите на детето, съобразно възраст/пол/културни и други 

фактори, включително увреждане или забавяне в развитието. 

  Използвайте собствен професионален опит и опитът на други специалисти, но 

обърнете внимание и на индивидуалните нужди на детето. 

  Какви са краткосрочните, средносрочни и дългосрочни възможни и планирани 

резултати от всяко решение/действие? 

Стъпка 4: След като вземете решение, не забравяйте да говорите с детето за това 

решение. 

 
 

Дискусия

 
 

Помолете участниците да споделят практически примери от практиката си. Ето някои 
полезни опорни точки за дискусията:  
 
• На някой от участниците налагало ли се е да взема трудни решения, свързани с най-

добрия интерес на детето? 
• Какви стъпки са предприели? 
• Някои от тях били ли са в противоречие с желанията, чувствата или възгледите на 
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детето? Ако да, какво се случи? 
• Има ли някакви съвети или насоки, които учатниците биха искали да споделят? 
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УЧЕБНА ЕДИНИЦА  1.2 Г : ЖИВОТ, ОЦЕЛЯВАНЕ И РАЗВИТИ 
Цел: Да повдигне дискусии във връзка с правото на живот, оцеляване и развитие и какви задължения имат държавите по отношение на това 
право. 
Времетраене: 10 минути 
Материали: Учебна тетрадка M1; PowerPoint презентация  M1 слайдове 30-32. 
 
Представет
е  

 

Предсавете на участниците слайдове от 30 до 32, които съдържат информация относно 
правото правото на живот, оцеляване и развитие, включително международната правна 
рамка, значението на принципа и няколко примера за привеждането му на практика. 
 

 

Слайдове 
30-32: 

Разказ  

 

 
Съгласно член 6 от КПД  всяко дете има правото да живе в общество, ощност или среда, 

която защитава неговото право на живот и всички форми на развитие. Това право може 

да е малко трудно за разбиране, защото въпреки че не е противоречиво, е малко трудно 

да се разбере какво точно се изисква да направи държавата. Тази разпоредба, в широкия 

смисъл включва цялостното и пълноценно развитие на детето.  За да могат да се 

съобразят с това право, държавите трябва да предприемат действия, за  неговата закрила, 

включително и  предоставянето на подкрепяща среда, която активно да окаже подкрепа 

на детето да живее и да се развива, както и да предотврати, забрани и накаже всякакви 

нарушения на това право.  

 
Примерите включват забрана на доживотната присъда без право на прeдсрочно 
освобождаване(чл. 37, а от КПД), институционализацията или лишаването от свобода, 
като крайна мярка и за възможно най-кратък период от време(чл. 37, б от КПД), 
осъществяването на  дейности и програми за деца в институции за лишаване от свобода, 
например спортове, музика и др., които целят да повишат тяхното самочувствие и да 
възпитат в тях чувство на отговорност, което да допринесе за тяхната социална 
рехабилитация.  
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Обяснете, че в член 5 е залегнала концепцията за „развитие на способностите“, която се 
отнася до процесите на съзряване и учене, при които децата постепенно придобиват 
знания, компетентности и способност да разбират, включително да осъзнават правата си 
и как най-добре могат да ги реализират.3  В съответствие с насоките на комитета 
зачитането на развитието на способностите на децата е от решаващо значение за 
реализирането на техните права, особено в ранна детска възраст поради бързите 
промени във физическото, когнитивно, социално и емоционално функциониране на 
децата от началото на този период до навършване на възраст за тръгване на училище. В 
член 5 се съдържа принципът, съгласно който родителите (и други заинтересовани лица) 
имат отговорността непрекъснато да адаптират равнището на подкрепа и насочване, 
които оказват на детето. При това адаптиране се отчитат интересите и желанията на 
детето, както и неговите възможности да взема самостоятелно решения и да разбира 
своя най-добър интерес.  4 

 

Допълнител
на 
информация 

  
 

За информация на обучителите, чл. 5 гласи: “Държавите  -  страни  по  Конвенцията,  
зачитат  отговорностите,  правата  и  задълженията  на родителите  или  в  
зависимост  от  случая  на  членовете  на  по-голямото  семейство  или  общност,  
както предвиждат  местните  обичаи,  на  законните  настойници  или  на  другите  
лица,  отговорни  по  закон  за детето,  да  осигуряват  по  начин,  съответствуващ  
на  развитието  на  способностите  на  детето, подходящи насоки и ръководство в 
упражняването от него на правата, признати в тази онвенция.”  
 
Концепцията за развитието на способностите е пряко свързана с идеите за детското 
развитие, които ще бъдат дискутирани в Модул 2 на този курс.  
 

 

Дискусия 

 
Помолете участниците да погледнат упражнението относно развитието на способностите 
в техните работни тетрадки. Попитайте ги дали имат някакви въпроси и при нужда 
проведете дискусия.(Не отделяйте твърде много време за това  упражнение) 

 

 

                                                             
3 Uк7 “Implementing child rights in early childhood” CRC/C/GC/7/Rev.1 (2006), para 17. 
4 ibid. 
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УЧЕБНА ЕДИНИЦА 1.2 Г: ПРАВОТО НА ИЗСЛУШВАНЕ И УЧАСТИЕ  
ЦЕЛ: Да се обсъди правото на детето на изслушване и участие . 
Времетраене: 10 minutes. 
Материали: Учебна тетрадка M1; PowerPoint презентация  M1 слайдове 33-37 
 
Представете  

 
Представете слайдовете от 33 до 36, които съдържат информация относно правото на 
изслушване и участие.  

 

Слайдове 
33-34: 

Разказ  

 

Най-важното относно чл. 12 е, че децата имат правото да изразяват свободно своите 

възгледи, да бъдат изслушвани и чути. Той е приложим към всички решения, коио засягат 

децата.  

Това важно право понякога е пренебрегвано от професионалистите, когато те 

предполагат, че децата са твърде малки, за да изразят възгледите си. През 2009 Комитета 

на ООН по правата на детето предложи тълкувание на този проблем в Общ коментар 12: 

“Правото на изслушване”5 В този коментар се обяснява, че чл. 12 е пряко свързан с 

термина “участие”, който се описва като:  

“обмяна на информация и водене на диалог между деца и възрастни 

въз  основа  на  взаимно  уважение,  в  хода  на  които  децата  могат  

да научат как техните възгледи и тези на възрастните биват зачитани 

и да влияят на резултатите от тези процеси. ”6  

За да се осъществи ефективно участието на детето, на него трябва да му бъдат 
предоставени помощ, подкрепа и възможности да упражни  това свое право. Обърнете 
внимание, че изразите “способно да формира собствени възгледи” и “съответствуващо на 
възрастта и зрелостта на детето”, не трябва да бъдат неправилно използвани, за да се 

 

 
                                                             
5 CRC Committee, General Comment No. 12 “The right of the child to be heard”, Error! Reference source not found.. 
6 CRC Committee, General Comment No. 12 “The right of the child to be heard”, Error! Reference source not found. at para 3. 



© Coram Children’s Legal Centre 2016   ОТКЛЮЧВАНЕ НА ПРАВАТА НА ДЕЦАТА, СТР. 51 

 

лиши детето от това му право. 
Слайд 
 35-36: 

Разказ 

 

Разгледайте примерите в слайдове 35-36 и обяснете, че те показват положителното 

влияние от реализацията на правото на участие на детето. Обърнете внимание, че в 

учебните тетрадки на участниците магат да бъдат намерени още примери и че модул 3 ще 

се фокусира на това как професионалистите да улеснят детското участие на практика чрез 

комуникация, съобразена с възрасттта и ситуацията на детето. 

 

 
 

Упражнени
е 

 

Помолете участниците да се включат в брейнсторминг сесия, в която да споделят кои 

според тях са ключовите думи, свързани  с правото на участие.  

 

Слайд 37: 
Дискусия 

 
 

Слайд 37 дава някои примери, които ще помогнат да повдигнете дискусия. 
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ДЕЙНОСТ 1.3: ПРАВАТА НА ДЕТЕТО В НАЦИОНАЛНИЯ КОНТЕКСТ  
Цел: Да насърчи участниците да си помислят как межународната рамка на правта на детето пасват в националния контекст . 
Времетраене: 1 hour 30 minutes. 
Материали: Учебна тетрадка  M1; PowerPoint презентация  M1 Слайд 38; ФЛипчарт, хартия и маркери 
  

НАЦИОНАЛЕН КОНТЕКСТ 
Това упражнение дава на обучителите възможността да споделят информация за 
националния или местен контекст. Подходящото време за това би било в 
началото на това упражнение, преди да разделят участниците на групи.  

 

 

Упражнени
е  

 

Разделете участниците на групи. В най-добрия случай не трябва да има повече от 4 групи.  

Инструкции  

 

Всяка група разполага с 30 минути да разработи 10-минутна презентация, която да 
представи пред групата. Помолете участниците да прочетат следните 2 казуса и да 
изберат 1 от тях, върху който да подготвят презентация. Тъй като ситуацията във всяка 
държава е различна и знанията и разбирането на участниците ще бъдат различни в 
различните групи, за да проведат това упражнение обучителите ще трябва предварително 
да изберат казуси, които да са подходящи за съответната група от участници.    
 
• Казус A: “Карта на правата на детето”: Подгответе презентация и я представете пред 

групата, фокусирайки се върху сферата на дейност или частта от законодателството 
във вашата държава, с която сте най-запознати или изхождайки от професионалния 
си опит. Съобразени ли са те с международните стандарти, които бяха обсъдени в 
този модул. Съставете скала за оценяване(напр. От 0 до 10) и оценете по нея  
избрания от вас пример.   
 

В своята презентация се опитайте да наблегнете на: 
o Конкретните разпоредби на КПД, които са отразени в примера ви. 
o Състоянието на законодателната рамка 
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o Настоящото състояние на практиката(вземайки предвид географските, 
професионални и други разлики). 

o Пропуски в законодателството, какво трябва да се промени, за да се попълнят 
тези пропуски 

o Последващи действия, които според групата е необходимо да бъдат 
предприети, за да се реализират правата на детето в съответствие с КПД във 
вашата държава  

o Как се вписват тези действия в диаграмата “кръгове на влияние” и какво 
означава това за последващите действия 
 

• Казус Б: “Промяна за правата”: Подгответе презентация относно законодателна 
промяна или промяна в практиката, която  е повлияла начина, по който вие(или други 
профеионалисти) работите с деца, особено във връзка с правата на децата. 
Представете я пред групата.  
 

В своята презентация се опитайте да наблегнете на: 
o Конкретните разпоредби на КПД, които са отразени в примера ви 
o От къде е дошла помяната(т.е. От кой кръг на влияние) 
o Каква промяна  последва от това 
o Имаше ли затруднения или предизвикателства при въвеждането й на 

практика 
o Последващи действия, които според групата е необходимо да бъдат 

предприети, за да се реализират правата на детето в съответствие с КПД във 
вашата държава  
 

Инструкции 

 

Дайте на групите около 30 минути, за да подготвят презентацията си. Помолете ги да се 
представят, след което коментирайте групово. 

 



© Coram Children’s Legal Centre 2016   ОТКЛЮЧВАНЕ НА ПРАВАТА НА ДЕЦАТА, СТР. 54 

 

Слайд 38: 
Дискусия 

 
 

Задавайте въпроси на участниците, като например: какви промени са били осъществени; 
какви биха могли да бъдат осъществени, за да съответства практиката на 
международните стандарти; как са се случили вече осъществените промени; как се 
вписват в “кръговете на влияние”? 
 
• В кой от кръговете попада промяната: 

o Кръга “Аз” (индивидуална промяна)  
o ‘Колеги’ (консултация и съгласуване с колеги)   
o ‘Организация/ пряк ръководител’ (организационна култура или нужда от 

одобрение) 
o ‘Институция’ (промяна в професионалните насоки/правила) 
o “Държава/правителство” (законодателна промяна или промяна на държавно 

ниво). 
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УЧЕБНА ЕДИНИЦА 1.4: ДОПЪЛНИТЕЛНО УПРАЖНЕНИЕ: ПРАВТА НА ДЕТЕТО В ПРОФЕСИОНАЛНИЯ КОНТЕКСТ 
Цел: Да насърчи участниците да разберат и да възприемат правата на децата, за да ги прилагат в собствената си практика 
Времетраене: 1 час. 
Материали: Учебна тетрадка M1; флипчарт и материали.  
 
Инструкции 

 
Помолете участниците да се разделят на групи  
Помолете ги да прочетат част M1.3 от учебните си тетрадки, която съдържа извадки от 
избрани ресурси, свързани с правата на децата в различни ситуации и при тяхното 
взаимодействие с различни професионалисти.  
 

 

Инструкции

 

След това групата трябва да подготви презентация със следната структура: 
• “Представете си, че трябва да проведете 10-минутна сесия за колегите си, които 

не са присъствали на обучението, за да ги запознаете с правата на децата и 
проблемите, свързани с тях във вашата практика.” 

• След подготовка групите ще представят своята презентация пред останалаите 
участници. 

• Помолете всяка група да помисли за: 
o Каква е общата тема на вашата сесия? 
o Врху кои права се фокусира и защо? 

Отделете 20-30 минути за подготовка  

 

Инструкции

 

Помолете групите да се представят една след друга. След всички презентации  помолете 
групите да разкажат как са изработили своите презентации. Попитайте всяка от тях защо 
са избрали точно тези права. 
Дайте на всяка група по 10 минути да се представи и около 10 минути за дискусия след 
това.  
 

 

Съвет към 
обучителя 

 
 

Може би ще бъде полезно ако попитате групите как са се почувствали: каква реакция 
очакват да получат от колегите си, имайки предвид факта, че информацията отразява 
техни задължения като професионалисти да защитават правата на децата? 
Това е краят на Модул 1 
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МОДУЛ 2: ВЪВЕДЕНИЕ В ДЕТСКОТО РАЗВИТИЕ И ОБЩУВАНЕТО С ДЕЦА 

 

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ: 2 часа и 15 минути 

ЦЕЛИ:  

- Въвеждане на основните концепции относно детското развитие и неговото влияние върху поведението и комуникацията  

- Придобиване на знания относно влиянието на детското развитие върху общуването и как това засяга работата на професионалистите, 

работещи с деца 

- Повишаване на уменията на участниците за провеждане на разговор с детето в съответствие с индивидуалния му слачай и потребности 

ВРЕМЕ ДЕЙНОСТ МАТЕРИАЛИ МЕТОДИ 

30 минути 2.1: Развитие на детето и общуване  Работна тетрадка M2 
 PowerPoint презентация M2 слайдове 1-

10 

Презентация и дискусия 

45 минути 2.2: Важни фактори, влияещи върху детското развитие и 

комуникацията 

 Работна тетрадка M2 
 PowerPoint презентация M2 слайдове 

11-17  

Презентация, дискусия и 
упражнения 

1час 2.3: Фактори на развитието, личностни и социални 

фактори, които биха могли да повлияят върху 

общуването с детето 

 Работна тетрадка M2 
 PowerPoint презентация M2 слайдове 

18-20 

Въпроси и отговори, 

упражнение 
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УЧЕБНА ЕДИНИЦА 2.1: ДЕТСКО РАЗВИТИЕ И ОБЩУВАНЕ 
Цел:  Предоставяне на основна информация относно развитието на детето, за да се осигури на участниците основа за разбиране; да бъдат 
споделени с участниците ресурси, допълнителна информация и литература. 
Време за провеждане: 30 минути 
Материали: Работна тетрадка M2; PowerPoint презентация M2 слайдове 1-10.                                                                                                                                     

 

Съвет  
 

Важно е да се има предвид, че това е кратко въведение в детското развитие и общуването 
с детето и основната цел на тази част от модула е да насърчи участниците да гледат на 
общуването като нещо, което се променя и оформя в следствие на развитието. На 
участниците се предоставят линкове към широк кръг от ресурси в материалите им. 
Участниците се насърчават и сами да споделят ресурси със своите колеги. 
 

                     

Представи

 
 

Слайдове  1-10. Време за провеждане: 30 минути 
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Слайд 2: 
Разказ  

 

Модул 1 от този курс е концентриран върху международните инструменти за закрила на 
правата на децата. Тъй като това обучение има подход, базиран върху правата на децата, 
е важно да се отбележи, че детското развитие заема важно място в инструментите за 
закрила на детето. То се насърчава и попада под закрилата на чл. 6(2) от Конвенцията за 
правата на детето. Още повече, когато развитието е подкрепено, това спомага за достъпа 
до други права. 

 
Слайд 3: 

Разказ  
  

 

 Този слайд покрива много от темите, свързани с детското развитие, включително 
лингвистичното, физическото и поведенческото развитие. В него не ства въпрос за това, че 
развитието изисква силно развити умения на детето да се грижи за себе си и собственото 
си здраве. Обърнете внимание, че участниците имат детайлна информация в 
допълнителната литература на своите работни тетрадки. 

 
Слайд 4: 

Разказ  
  

 

Развитието на детето може да бъде изложено, като използвате шест категории: 
социално, , интелектуално, комуникативно, културно и емоционално развитие. 

 Социално(създаване на връзки) 

 Физическо  (порастване и съзряване, придобиване на координация и сила) 

 Интелектуално (свързване на действия и думи) 

 Комуникативно (усвояване на умения за говорене и контактуване с другите)  

 Културно(традиции и вярвания)  

 Емоционално (придобиване на разбиране за чувствата и емоциите и техните имена). 
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Слайд 5: 
Разказ  

  

 

 Този слайд показва как комуникацията се повлиява от всяка една от тези категории. Това 
е важно, тъй като основната тема на модула е “Как развитието повлиява комуникацията”, 
а не самото развитие. Попитайте участниците дали биха добавили някакви допълнителни 
материали.  

 

 
Слайд 6: 

Разказ  
  

 

Този слайд показва какво развитие претърпяват децата в процеса на израстването. 
Попитайте участниците какво мислят те по въпроса. Дали е важно за тях да го знаят? Ако 
да - защо? Ако не - защо не? Важно е да се наблегне, че всички деца са различни и че 
някои различия в развитието могат да са в следствие на увреждане, а могат и да са 
свързани с личностните характристики на детето. 
Преди да покажете слайд 7 попитайте участниците дали се сещат за някакви фактори, 
които биха могли да окажат влияние върху развитието. Ако имате време, бихте могли да 
го направите под формата на брейнсторминг, поставяйки думата “дете “ в центъра. 
Участниците имат  това упражнение  на стр. 7 в работните си тетрадки.  

  
Слайд 7: 

Разказ  
  

 

Целта на този слайд е да наблегне на това защо е ползено да разбираме детското 
развитие като начин за подобряване на общуването. 
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Слайд 8: 
Разказ  

 

 Този слайд извежда някои фактори, които биха могли да повлияят върху развитието и 
общуването. Тези фактори  не се отнасят до всички деца във всички ситуации, но биха 
могли да помогнат на участниците да разберат множеството от фактори които оказват 
влияние върху развитието на детето и общуването с него. (И други сфери на развитие).  

Различните фактори, които оказват влияние върху развитието могат да бъдат 
социални(например свързани със създаването на приятелства и връзки), физически, 
интелектуални, комуникативни, емоционални(например, свързани със увереността, 
независимостта и самооценката) , както и забавяния в поведенческто развитие на 
детето(регресия). 

 
Слайд 9: 

Разказ  

 

Посочете на участниците следните примери за лоши практики: 

 Отнасяне към всички деца според “образец”; 

 Дискриминация или осъдително отношение спрямо децата въз основа на това 
дали са достигнали “правилната” за тяхната възраст степен на развитие(например 
вземане на решения съобразно с възрастта на детето и “какво трябва да може то”, 
а не съобразно с индивидуалните му нужди). Припомнете принципа на 
недискриминация от първи модул; 

 Погрешно разбиране на личностните черти като проблеми в развитието 

 
Слайд 10: 

Разказ 

 

 Слайд 10 има за цел да покаже как участниците могат на практика да използват 
наученото за детското развитие и общуването с деца. 
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УЧЕБНА ЕДИНИЦА 2.1: ВАЖНИ ФАКТОРИ, ОКАЗВАЩИ ВЛИЯНИЕ ВЪРХУ ДЕТСКОТО РАЗВИТИЕ И ОБЩУВАНЕТО С ДЕЦА 
Цел: Да даде на участниците знания за някои важни фактори, които биха могли да окажат влияние върху развитието на детето: привързаност, 
самочувствие и психическа устойчивост, както и да бъдат обсъдени рисковите и подкрепящите фактори свързани с тях. 
Mатериали: Работна тетрадка M2; PowerPoint презентация M2 слайдове 11-17. 
Времетраене: 45 минути. 
 
 
 
 
Представете

 
 

 
 
 
 
Слайдове 11-17 

 

Съвет за 
обучителя

 

Възможно е участниците да изкажат предполоьения, базирани на предразсъдъци 
или дори да бъдат предубедени и да се изкажат расистки. Не се притеснявайте да 
идентифицирате и обърнете специално внимание на такова поведение, като 
изтъкнете важността на принципа за недискриминация. 
 

 

Слайдове  
 11-12: 

Разказ 

 

Помолете участниците да добавят още примери за това какво помага на 
развиването на сигурна привързаност. Едновременно с това поискайте от тях да ги 
свържат с примери от собствената си практика и работа с деца. 
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Слайдове 
13-14: 

Разказ 

 

Попитайте участниците дали могат да дибавят примери за това какво помага и 
какво пречи на развиването на самочувствие. Отново ги помолете да ги свържат със 
примери от собствеата си практика. 

 

 
 

Слайдове 
15-17: 

Разказ 

 

Попитайте  участниците дали могат да добавят примери за това какво помага и 
какво пречи на развиването на психическата устойчивост при децата. Отново ги 
помолете да ги свържат със примери от собствеата си практика. 
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2.3: ФАКТОРИ НА РАЗВИТИЕТО, ЛИЧНОСТНИ И СОЦИАЛНИ ФАКТОРИ, КОИТО БИХА МОГЛИ ДА ПОВЛИЯЯТ ВЪРХУ ОБЩУВАНЕТО.                                                               

Цел:  Да се насърчат участниците да помислят за различните фактори, които биха могли да окажат влияние върху общуването на детето с 
професионалистите и по какъв начин да се справят с това. 
Mатериали:  Работна тетрадка M2; PowerPoint презентация M2 слайдове 18-20 флипчарт и маркер. 
Времетраене: 1 час. 
 
Представете 

 
Слайдове  18-19  

Слайдове 18-
19 

Разказ 

 

 Помолете участниците да помислят какво разкрива този пример за детската 
комуникация. Имайте предвид, че този пример е адаптиран от анонимен доклад, 
предоставен от млад човек, който е в живял в системата за грижа. 

 
 

Упраж- 
нение 

 

Помолете участниците да попълнят упражнението на страница 12 в учебните 
тетрадки 
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Слайд 20: 
Разказ 

 

Слайд 20 дава пример как да се направи това. Позволете на участниците да 
попълнят упражнението сами в рамките на 5-10 мин., след което дискутирайте 
заедно. 

 

 
Слайд 21: 

Разказ 
  

 

Всеки от участниците трябва да си представи, че разказва случая на останалите от 
групата, за да ги подготви за важен разговор с детето. Групата трябва да обмисли 
следните фактори: 

 Име 

 Възраст 

 Пол 

 Произход и история на детето  
 С кого живее то? Това променило ли се е? Защото детето е в контакт със 
закона? Какво се случва в живота на това дете? 

 Фактори на развитието, личностни и социални фактори, които биха могли да 
окажат влияние върху общуването с детето 

 
 Детето има ли някакви проблеми, свързани с развитието, които биха 
могли да повлияят върху начина, по който  общува? Има ли то някакво 
конкретно поведение, свързано с общуването, за което 
професионалистите трябва да знаят? 

 

 Нужди при общуване. 
Предвид всичко гореспоменато, нуждае ли се детето от някаква 
допълнителна подкрепа при общуване? Сещате ли се някакви особено 
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важни методи за комуникация? 

Оставете групите да дискутират в продължение на 10-15 мин. 
 

Упраж- 
нение 

 

 Помолете вс яка група да представи рисунката си на всички останали. 

 

 

Съвет за 

обучителя

 

Както и в предишния пример, не се притеснявайте да идентифицирате и оспорите 
дискриминационното отношение, стереотипите и расистките забележки, ако някой 
от участниците отправи такива 

 

Упраж- 
ениe  

 

Напомнете на участниците, че често в работата си ще се срещат с някои от най-
уязвимите деца в обществото – и много често, деца, изпаднали в кризисна ситуация. 
Ето защо е изключително важно да усвоят уменията за общуване, съобразено с 
интересите на детето, което ще им бъде представено в модул 3. 

 

ТОВА Е КРАЯТ НА МОДУЛ  2  
 

 

 

 

 

ГЛАСОВЕТЕ НА ДЕЦАТА И МЛАДИТЕ ХОРА: 

 

Не всички деца общуват лесно или по един и 

същ начин . На някои деца им се налага да 

общуват чрез картинки и емотиконки. 
Те си мислят, че децата добре, ако не плачат – те трябва да 

ни питат повече за това как се чувстваме всъщност, вместо 

да се опитват да отгатнат нашите чувства. 

 

Те си мислят, че децата добре, ако не плачат – те 

трябва да ни питат повече за това как се чувстваме 

всъщност, вместо да се опитват да отгатнат нашите 

чувства. 

 



© Coram Children’s Legal Centre 2016   ОТКЛЮЧВАНЕ НА ПРАВАТА НА ДЕЦАТА, СТР. 66 

 

МОДУЛ 3: КОМУНИКАЦИЯ  

 

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ: 

- Защо общуваме? – 30 минути 

- Кога общуваме? – 30 минути 

- Къде да общуваме? – 45 минути до 1 час 

- Какво да правим с получената информация? – между  30   и 45 минути 

- Как да общуваме? – Множество упражнения с обща продължителност 7 часа и 15 минути, които да бъдат разположени в рамките на 

обучението според нуждите на групата. 

ЦЕЛИ:  

- Да се развият умения за изслушване и общуване 

- Да се развият и повишат практическите умения за комуникация и изслушване на всички участващи професионалисти  

- Да се даде възможност на професионалистите да създадат свои собствени методи за общуване и изслушване и да плануват как да ги 

използват в ежедневната си работа с деца 

 

 

TIMING ACTIVITY MATERIALS REQUIRED FORMAT 

30 минути 3.1 Защо се налага професионалистите да общуват с децата?  Учебна тетрадка  M3 
 PowerPoint presentation M3 slides 1-3;  
 Flipchart paper and pens 

Групово 
упражнение  
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30  минути 3.2 Кога се налага професионалистите да общуват с децата  Учебна тетрадка  M3 
 PowerPoint M3 слайдове 4-5 

 

Дискусия 

1 hour 3.3 Къде трябва да се състои комуникацията?   Учебна тетрадка  M3 
 PowerPoint M3 слайд 6 
 Лепящи листчета 

Упражнение и 
дискусия 

45 минути 
3.4 Какво могат да правят професионалистите с предоставената 

информация 

 Учебна тетрадка  M3  
 PowerPoint M3 слайд 7 

Дискусия 

30 минути 3.5 Как да общуваме: невербална комуникация  Учебна тетрадка  M3 
 

 

Упражнение 

30  минути 
3.6 Как да общуваме: откриване и преодоляване на трудности 

при общуването  

 Учебна тетрадка  M3 
 PowerPoint M3 слайдове 8-9 

 

Групово 
упражнение 

30  минути 3.7 Как да общуваме: интонация, език и подход, съобразени с 

нуждите и ситуацията на детето 

 Учебна тетрадка  M3 
 PowerPoint M3 слайд 10 

 

Упражнение 

45  минути 3.8 Как да общуваме с деца с предизвикателно поведение  Учебна тетрадка  M3 
 PowerPoint M3 слайдове 11-15 

 

Упражнение и 
дискусия 

30 минути 3.9Как да общуваме: как да общуваме с младежи и млади хора  Учебна тетрадка  M3 
 PowerPoint M3 слайд 16 
 Хартия, флипчарт и маркери 

Упражнение и 
дискусия 

45 минути 3.8 Как да общуваме: Инструментариум за прилагане на 

творчески подход в общуването с деца  

 Учебна тетрадка  M3 
 PowerPoint M3 слайдове 16-23 

 

Упражнение 

1 час – 1 час и 
30 минути 

3.9 Как да общуваме: Съставяне на план за осъществяване на 

ползотворна комуникация 

 Учебна тетрадка  M3 
 PowerPoint M3 слайдове 24-25  
 Хартия, флипчарт и маркери 

Упражнение 
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1 час – 1 час и 
30 минути 

3.12  Как да общуваме: Ролеви игри в комуникацията с деца 

 

 Учебна тетрадка  M3 
 
 
 

Ролеви игри 

1 час 3.11 Как да общуваме:  Съвместна работа за преодоляване на 

пречките пред общуването 

 Учебна тетрадка  M3 
 

Упражнение 

 

УЧЕБНА ЕДИНИЦА 3.1:  Защо се налага професионалистите да общуват с децата? 
Цел: Да се наблегне на ползите от общуването с деца. 
Продължителност:30 минути 
Материали: Учебна тетрадка M3; PowerPoint презентация слайдове 1-3, флипчарт, хартия и маркери                                                                                          

 
Упраж- 

нение 

 

Напишете думите „дете“ и „професионалист“ в горната част на два листа хартия от 
флипчарт. Това упражнение може да се проведе както по групи, така и по двойки. 
Помолете участниците да да помислят няколко минути и да запишат до  диаграмата в 
учебните си тетрадки(стр. 5) какви според тях са ползите от доброто общуване и за детето, 
и за професионалистите.  
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Слайд 2:  
Разказ  

 

Слайдът дава някои примерни отговори(които са включени и в учебните тетрадки на 
участниците). 

 
Упраж- 

нение 
Обиколете всички двойки или групи, като ги питате за отговорите им и ги записвате на 
хартия от флипчарт. Друг вариант е да направите това упражнение под формата на устна 
дискусия. 

 

Слайд 3:  
Разказ  

 

Този слайд е обобщение на основните причини защо професионалистите трябва да 
общуват с деца. Обучителите могат да добавят още причини.       

 
Съвет за 

обучителя

 

Когато искате отговори от групите, които правят това упражнение, помолете всяка група 
да казва по един пример. В същото време останалите групи трябва да слушат и да 
задраскват вече споменатите примери от списъка си. Продължавайте да обикаляте 
групите, докато не съберете цялата информация. По този начин всяка група ще има 
възможност да участва. 
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УЧЕБНА ЕДИНИЦА 3.2 Кога се налага професионалистите да общуват с децата 
Цел: Да се наблегне на това в какви моменти децата имат правото да изразяват мението си 
Продължителност:30 минути 
Материали:Учебна тетрадка M3; PowerPoint презентация M3 слайдове 4-5 
 
Слайд 4:  

 

Представете слайд 4 и дискутирайте въпросите 

 

Разказ  

 

 Заедно с участниците проучете защо детето има право да изрази мнението си в този 
случай(каква е целта)? Това гъвкав механизъм ли е? Може ли детето да избере в кои 
случаи да изрази мнение? Какво да направим ако детето поиска да се изкаже в друга 
ситуация?   
 
Потърсете отговор на въпроса: Защо/ защо не? Какви възможности трябва да бъдат 
осигурени за да могат да го направят? Помолете участниците да попълнят празните места 
на стр. 6 в учебните тетрадки 
 

 
 
 

Представете

 

 Напомнете на участниците за чл. 12 от Конвенцията на ООН за правата на детето 

 

 
 

Слайд 5: 
Разказ  

 

Попитайте участниците дали те биха могли да добавят нещо или да променят отговорите 
на въпроса „Кога вие общувате с деца в ежедневната си работа?“. Проучете това, 
използвайки слайда „кръгове на влияние“.  

 

Съвет за 
обучителя 

 
 

Важно е да насърчите участниците да открият нови ситуации, в които биха могли да 
общуват с децата в контекста на работата си. Ако някой от участниците твърди, че нещо е  
невъзможно или „не се прави така“, помолете го да сподели мислите си по въпроса дали 
трябва да е така и дали това може да се промени. Припомнете на участниците колко 
важни за детето са участието му при вземане на решения, които го засягат и 
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комуникацията с него, както и значението им в професионалната среда на всеки от 
участницитe. 

УЧЕБНА ЕДИНИЦА  3.3: Къде трябва да се състои комуникацията?  
ЦЕЛ: Да се насърчат участниците да помислят за това какво означава „създаване на подходяща за детето среда“ за осъществяване на добра 
комуникация с него и за изслушването му по възможно най-добрия начин, включвайки следните фактори: местонахождение, заобикаляща среда, 
подредба, присъстващи лица, фактори, които могат да допринесат за създаването на такава среда. 
Времетраене: между 45 минути и  1 час 
Материали: Учебна тетрадка M3; PowerPoint презентация M3 слайд  6; лепящи листчета. 

Упраж- 

нение 
 

Раздайте два различни цвята лепящи листчета или някакъв вид карти на участниците. 
Необходимо е всеки участник да има и от двата цвята, за да записва върху тях отговорите си. 
Напишете „подходяща“ на един лист от хартията за флипчарт и „неподходяща“ на друг. 

 

Въпрос

 

 Изберете единия цвят  и помолете участниците да запишат върху него неща които свързват със 
„среда, подходяща за общуване с деца“, а на другото цветно листче да да напишат неща, които 
свързват с „неподходяща среда за общуване с деца“. Участниците трябва да напишат тези думи и 
изрази на различни цветни листчета и да ги залепят на съответните флипчартове. 

 

Слайд 6:  
Разказ  

 

 Този слайд дава някои примерни отговори, които участниците могат да намерят и в учебните си 
тетрадки. Участниците трябва да напишат тези думи и изрази на различни цветни листчета и да ги 
залепят на съответните флипчартове. 

 

 
Упраж- 

нение 
След 15 минути прочетете  някои отговори и започнете да ги групирате тематично. Може да 
поставите отговори в някои от следните групи: 
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 Подходяща за общуване с детето среда  

Физически характеристики на средата 
- Стаята е добре проветрена и уютна 
- Тя е украсена с цветни рисунки и 

плакати 
- Местата за сядане са с подходяща 

големина 
- На детето се позволява да седне до 

човека, когото си избере 
- Средата е безопасна 
- Стаята е уединена 

Условия 
- На детето се дават информационни 

брошури, както и възможност да 
задава въпроси. 

- Предоставят се храна и напитки 

Подкрепа и участие  
- Детето е придружено от родител, 

който да му помага 
- Детето е придружено от друг 

възрастен, който да го подкрепя и 
да му помага 

- Възрастните са облечени в 
спретнати, ежедневни, 
неофициални дрехи 

- В процеса на общуване 
професионалистът проявява 
внимание и чувствителност към 
детето 

Организация 
- Детето е уведомено за срещата и за 

мястото, където ще се състои 
- Осигурява му се транспорт до мястото 

на срещата 
- Срещата се състои в подходящо време 

от денонощието. В хода на срещата се 
правят достатъчно почивки 

- Чакането се свежда до минимум 
- Контактът на детето с враждебно 

настроени хора се ограничава или 
предотвратява 
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Неподходяща среда за общуване с деца  

Физически характеристики на средата 
- Стаята е мрачна, въздуха е влажен 
- Местата за сядане са твърде големи 

за детето 
- Детето е принудено да стои на 

„подсъдимата скамейка“/ не му се 
позволява да бъде с хората, при 
които то иска 

- Стаята е отворена или неуединена 
- Средата не е безопасна 

Условия 
- На детето не е предоставена 

информация за срещата 
- Не са предоставени храна и напитки 

Подкрепа и участие на детето 
- Детето не е придружено 
- Придружено е от враждебен 

родител 
- Детето е придружено от враждабен 

и несклонен да му помогне 
представител 

- Всички възрастни носят униформи 
- Възрастните не проявяват 

чувствителност в процеса на 
общуване 

Организация 
- Детето не е уведомено за срещата или 

не може да намери мястото, където тя 
ще се състои 

- Не му е осигурен транспорт и то няма 
възможност да стигне до мястото на 
срещата 

- Тя продължава цял ден без никакви 
почивки 

- Детето е принудено да чака дълго 
- Принудено е да се срещне с 

враждебни хора 

 
 

 
Въпрос

 

 

 
Най-накрая, помолете участниците да помислят върху следните въпроси: кой трябва да присъства 
заедно с детето? Помислете дали това е труден въпрос и как участниците биха решили кой може 
да присъства? 
Може да е полезно да попитате участниците какво биха направили ако детето пожелае някой 
да присъства на срещата заедно с него(например при съдебно дело); според професионалиста,  
присъствието на кого ще е в противоречие с най-добрия интерес на детето? Припомнете на 
участниците, че трябва да попитат детето кой може да присъства на срещата, нно трябва ясно 
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да се обясни на детето каква е неговата роля, напр. а) то има право да изразява несъгласие и 
б)възможно е желанието на детето да не бъде изпълнено. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Children and young person's voices 

 

 

 

ГЛАСЪТ НА ДЕЦАТА И МЛАДИТЕ ХОРА 

 

 

Трябва ви предварителна подготовка. 

Похвалете детето, за да повишите 

самоувереността му. Занимавайте ги с 

дейности, които спомагат за 

изграждане на връзка и насърчават 

позитивно развитие.  . 

На мен ми хареса, когато моят социален 

работник ме покани да се срещнем в 

едно кафе, вместо в нейния офис. 

Трябваше да обсъдим моя случай и по 

този начин тя ми помогна да се отпусна 

и да говоря спокойно. Това свали част 

от напрежението от „моите рамене”. Не 

ми харесват тези големи, сиви сгради. 

 

Не водете детето в мола, за да ви виждат 

всички.  

Проведете срещата лице в лице, за да сте 

сигурни, че детето няма да се разсейва от 

нищо. 

Обмислете кои са подходящите време и място 

и позволете на детето да избере къде да се 

срещнете. Дори и родителите ми да ме 

познаваха достатъчно добре, все пак аз искам 

сам да вземам решенията. 
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ACTIVITY 3.4: 3.4 . Kакво трябва да направи професионалиста с предоставената информация? 
Цел: Да се въведе идеята, че професионалистът трябва да направи нещо с получената информация и да се обсъди разликата между най-добрия 
интерес на детето и неговите желания и чувства. 
Материали: Учебна тетрадка M3; PowerPoint презентация M3 слайд 7. 
Времетраене: 30 минути. 
 
Представете 

 
 Покажете слайд 6. Помолете участниците да обмислят схемата на стр. 8  в учебните им 
тетрадки. Тя ще им помогне да помислят какво трябва да направи професионалиста с 
различните видове информация, които получава от детето. Отговорете на въпросите им и 
изслушайте техните притеснения 

 
Забележка 

  
 

Вземете предвид следните изказвания на младежи: 
- Не ме залъгвайте с празни обещания, по-добре ми кажете истината, дори и да не ми 

хареса.  
- В резидентната институция ми беше казано, че ще остана само месец, но останах 

половин година. Всеки ден ме залъгваха и не спираха да ме питат дали се чувствам зле 
там. Въпреки че отговорих, че не е така, в официалния доклад са записали, че не 
харесвам настаняването.   

- В резидентната институция, където съм настанен, винаги ни питат за мнението ни, но 
не винаги се съобразяват с нашите желания. 

 

 

Материали 

 

Насочете участниците към схемата в учебните им тетрадки 
 

 

Упраж-

нение 
 

 Обсъдете с участниците следните въпроси: 

o  Дали те трябва да обърнат внимание на детето относно възможността за 
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разкриване на информацията и липса на конфиденциалност  

 Как биха подходили в тази ситуация различните участници? 

 Дали участниците биха споделили някакви съвети и насоки? 

 Как да са сигурни професионалистите, че детето ги е разбрало? 

o Дали законите, свързани с информираното съгласие и възрастта за съгласие се 
отнасят и до тяхната работа(напр. съдии, лекари..). Преминете към дискусия 
по тези въпроси, фокусът на която да е: 

 Дали законите гарантират правото на детето на участие 

 Дали ще се позволи на детето да изрази своите мисли и желания, 
дори и все още да не е достигнало необходимата за това възраст 

Инструкции

 
 

Помолете участниците да работят по двойки за около 5-10 мин., за да изработят 

„сценарий“ за това как да обяснят на децата, с които работят, понятията 

„конфиденциалност“ и „разкриване на информация“. 

o Попитайте дали има доброволци, които искат да преставят идеите си 

 

Инструкции 

 
 

Работете всички заедно под формата на брейнсторминг, за да изведете основни съвети и 

насоки за представянето на тази информация на деца. Ето някои предложения: 

o Обяснете по възможно най-ясен начин 

o Бъдете честни 

o Попитайте детето дали е разбрало 

o Имайте готовност да обясните и по друг начин 
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Раздел “Как да общуваме (Модул 3.5-3.12) съдържа упражнения с различна продължителност. Обучителите 

могат да изберат най-подходящите от тях за конкретната група, както и тези, които се вписват във 

времевата рамка на конкретното обучение  

УЧЕБНА ЕДИНИЦА 3.5 Как да общуваме: Невербална комуникация 
Цел: Да се покаже на участниците колко е важна невербалната комуникация. 
Времетраене: 45 минути 

Материали: Учебна тетрадка M3, PowerPoint презентация M3 слайд  8 

Упраж-

нение 

 

Резултати от упражнението: 

 Разпознаване на елементите на общуването 

 Разпознаване на пречките при общуването, когато не получаваме отговор 

 Разпознаване на нуждите на детето при общуване 

 Разпознаване на различните модели на поведение, норми и стереотипи при общуване. 

Инструкции

 
 

 Разделете групата, като им дадете номер 1  или 2 

o Разделете ги на големи групи в отдлни части от стаята. 

o Дайте различни инструкции на всяка група без другата да чува.  

 
Първа група: Всеки човек трябва да вземе по два стола и да ги постави един срещу друг. Те трябва да седнат на единия стол и 

ЕДИНСТВЕНО ДА СЛУШАТ човека, който седне на стола срещу тях, без да комуникират с него по никакъв друг начин(без жестове и 

мимики, без кимане, усмивки и т.н.)  

Втора група: Всеки човек трябва да помисли за нещо приятно или интересно, което да сподели с някого от своята група. После този 
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човек трябва да си избере партньор от първа група, срещу когото да седне и да му разкаже тази информация.  

Дискутирайте

 
 

Помолете всички участници да споделят впечатленията си  

Първа група: Какви трудности срещнахте, когато говорехте и човекът срещу вас не ви отговаряше по никакъв начин? Какво 

изпитахте, какви бяха вашите предположения и какъв ефект имаше това върху продължаването на разговора? 

Втора група: Какви трудности изпитахте при общуването, когато не можехте да слушате активно? Какво изпитахте, какви бяха 

вашите предположения и какъв ефект имаше това върху продължаването на разговора? 

Към цялата група 

Какви методи използваме, за да покажем, че слушаме? 

- Невербални: кимане, жестове и мимики, контакт с очи, езика на тялото 

- Вербални: потвърдителни частици(мхм, аха и т.н.), интонация, отворени и затворени въпроси, парафразиране, обобщаване 

Инструкции

 
 

 Помолете участниците да обсъдят как да разбират вербалните и невербални сигнали на децата и какви могат да са причините 

за тях: 

o Възраст/ степен на развитие – при всяко дете лингвистичното развитие протича по различен начин 

o Културни – контактът с очи може да предизвика голям проблем, тъй като в някои култури може да се счита за лоши 

маниери/възпитание, докато в други – за нечестно отношение 

o Аутузъм/ синдром на Аспергер – може да повлияе на комуникацията 

o Жестове с ръцете – посочване, докосване. 
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УЧЕБНА ЕДИНИЦА 3.6 Как да общуваме: разпознаване на пречките пред общуването 
Цел: Да повдигне дискусия относно пречките пред общуването. 
Времетраене: 30 минути 

Материали: Учебна тетрадка M3; PowerPoint презентация M3 слайдове 9-11. 

Представете

 

 

Обяснете, че сега групата ще се концентрира върху пречките пред общуването с деца и 

различни техники за преодоляване на тези пречки. Под формата на брейнсторминг 

попитайте участниците за какви пречки в общуванетос деца по принцип и с деца в 

кризисна ситуация се сещат(при необходимост добавете различни категории кризисни 

ситуации). Следващият слайд предлага някои отговори(препоръчително е да покажете 

този слайд след брейнсторминга). 

 

Слайд 8:  
Разказ  

 

В този слайд има някои възможни отговори. Препоръчва се първо да проведе 

брейнсторминг, а после да покажете слайда. 

Обобщете дискусията, използвайки този слайд и при необходимост добавете още 

информация 
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Слайд 9: 
Разказ  

 

Попитайте участниците как е възможно да се преодолеят пречките при общуване. Слайд 
11 дава някои примери – попитайте участниците какво биха добавили.  

 

Този слайд дава няколко примера - попитайте участниците дали биха добавили нещо . 

Обяснете на участниците, че по-късно ще работите по упражнение, което се фокусира 

изцяло върху работата с деца с предизвикателно поведение 

 
 
УЧЕБНА ЕДИНИЦА 3.7 Как да общуваме: Интонация, език и подход, съобразени с нуждите и ситуацията на детето 
Цел: Да повдигне дискусия относно как трябва и как не трябва да се държи професионалиста по време на общуването с детето                                        

Времетраене: 45 минути                                                                                                                                                                                                                                           

Материали: Учебна тетрадка M3; PowerPoint презентация M3 слайд 12.                                                                                                                                                  

Представете

 
Обяснете, че групата сега ще се концентрира върху правилното и неправилното 
поведение на професионалиста в общуването с деца. 

 

Слайд 10: 
Упражнение 

 
 

 Помолете участниците да работят самостоятелно, като прочетат съветите в учебните 
си тетрадки и помислят върху следните въпроси: 

o Кои от изброените съвети биха били най-важни за децата, с които работите и 
защо? 

o Кои от тези съвети използвате най-много в момента. Ефективни ли са? Защо? 

o Кои от тях използвате в рамките на това обучение? Защо? 

o Имате ли какво да добавите? 
 

Инстукции

 
 Попитайте дали има доброволци, които да представят отговорите си. 
 
Обучителят трябва да наблегне на факта, че е важно да изградите отношения на 
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 разбирателство  с детето, които да се основават на взаимно уважение и уважение към 
личността на детето и в частност неговите  конкретни обстоятелства и преживявания. Този 
аспект от правото на изслушване е от особено значение. Също така, то е свързано с 
правото на недискриминация и колко е важно професионалистът да избягва стереотипите 
и предразсъдъците по отношение на детето и неговата ситуация, възгледи, желания и 
чувства, въз основа на критерии като възраст, пол, социален статус, етническа 
принадлежност, религия, сексуална ориентация и т.н.  

 

УЧЕБНА ЕДИНИЦА 3.8 ОБЩУВАНЕ С ДЕЦА С ПРЕДИЗВИКАТЕЛНО ПОВЕДЕНИЕ                                                                                                                                      

Цел: Да се развият уменията на участниците за общуване с деца с предизвикателно поведение, включително и саморефлексия по отношение на 
собствените им действия и стъпките, които могат да предприемат, за да подобрят общуването. 
Времетраене: 45 минути 

Материали: Учебна тетрадка M3; PowerPoint M3 слайдове 11-15; хартия и флип чарт. 

Съвет 

 
Facilitators should manage participants’ expectations of this Activity and explain that it does not address issues 
relating to self-defence or physical restraint. This Activity also does not provide specialist training on working 
with children who are a danger to themselves or others. 
  

 

Упраж- 
нение  

 
 

Привлечете вниманието на участниците към таблицата в учебните им тетрадки, която дава примери за 

възможните емоционални, когнитивни, физически и междуличностни поведенчески реакции в ситуация 

на криза.  

ЕМОЦИОНАЛНИ КОГНИТИВНИ ФИЗИЧЕСКИ  МЕЖДУЛИЧНОСТНО 

ПОВЕДЕНИЕ 

Шок 

Гняв 

Проблеми с 

концентрацията 

Невъзможност за 

Изтощение 

Безсъние 

Агресия 

Враждебност 
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Отчаяние/Депресия/Тъга 

Безразличие 

Ужас/Страх 

Вина 

Фобии 

Скърбене 

Раздразнителност 

Хиперактивност/Възбуда 

Свръхбдителност 

Безпомощност/Безнадежност 

Дисоциация 

вземане на решения 

Проблеми с паметта 

Объркване 

Когнитивно 

изкривяване 

Ниско самочувствие 

Самообвинение 

Натрапчиви мисли/ 

спомени 

Притеснения 

Кошмари 

 

Нарушения на съня 

Хиперактивност 

Главоболия 

Стомашни проблеми 

Понижен апетит 

Стряскане 

 

Липса на доверие 

Поемане на рискове 

Лесно разплакване 

Липса на емоции 

Повишено внимание 

Липса на съчувствие 

Изблици на гняв 

Отказ да се прибере 

вкъщи/да отиде на 

училище 

Отказ да работи с 

професионалисти 

Отчуждение 

Social 

withdrawal/isolation 

Increased relationship 

conflict 

Use of drugs/alcohol 

 

Упраж- 

нение 
Ask participants what sorts of behaviours they have found challenging to deal with when working with children? 
Write these behaviours on a flipchart 
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Упраж- 
нение  

 

Ask participants to divide themselves up into small groups of 3 or 4 people and assign each group one or two of 
the behaviours listed on the flip chart. Then present slide 11. 

 

Слайд 11: 
Въпрос 

 

 

Ask participants to discuss in their groups the questions set out on the slide 
 
Allow 20 minutes for the group activity. 
 
Ask participants for their responses to the questions, for discussion with the wider group. 

 
Slides 12-15  
Дискутирайте

 
 

Following the discussion, recap by going through some common answers with reference to Slides 12-13 and key 
steps on Slides 14-15. 
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Слайд 14:  
Разказ 

 

Steps include: 

 Remaining calm (breathe!); 

 Depending on the context, the following immediate steps may help to calm the child: 
o Time out/ break 
o Drink and/or food 
o Calm tone of voice 
o Open body language 
o Say ‘take some time to breathe and then tell me everything you want me to know’ 
o Say ‘let me just check I have got everything right so far….’ [and then summarise] 
o Keep good emotional/physical boundaries; 
o Be clear about the facts (e.g. if the child is being irrational); 
o State that you are unhappy or uncomfortable with the comments and language / ask the child to 

stop using that language (e.g. if the child is being verbally abusive) 
 

 

Слайд  15:  
Разказ 

  

 

Consider whether there are any obstacles to the communication that have been contributing to or exacerbating 
the situation. Recall the points raised in Activity 3.6. Consider the following factors: 

 Environment/ location of the meeting or interview (recall Activity 3.3 on where to communicate with the 
child); 

 Presence of relevant support persons (Recall Activity 3.3 on who should be present); 

 Body language, for example, sitting at the same level as the child instead of standing over them/ not 
invading their personal space (recall Activity 3.4 on non-verbal communication); 

 Language, tone and approach (Recall Activity 3.7); 

 Use of aids or props to assist with the communication, for example, if the child is withdrawn (discussed in 
detail in Activity 3.9); 

 Provision of further information to the child (for example, if the child had not been prepared/ informed 
about the process); 

 Any known developmental factors specific to the child that may be affecting his/her behaviour or 
communication (Recall Module 2); 

 If relevant, whether to make a child protection referral (recall Activity 3.4); 

 Other? 
Allow 25 minutes for this discussion. 
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УЧЕБНА ЕДИНИЦА 3.9:КАК ДА ОБЩУВАМЕ С ДЕЦА И МЛАДЕЖИ  
Цел: TРазвиване на умения в участниците за общуване с младежи и млади възрастни.  
Времетраене: 30 минути. 
Материали: Учебна тетрадка M3; PowerPoint презентация M3 слайд 16; флипчарт и хартия. 
 
Упражнени

е 

 

Обяснете, че професионалистите и практиците много често отбелязват факта, че общуването с младежи и млади възрастни може да 
бъде трудно.  

Съвет към 
обучителя 

 
 

В този момент участниците може да се пошегуват относно колко трудно е понякога за родителите да общуват с тийнейджъри. Тази 
дискусия не е  винаги представлява проблем, но е важно участниците да разберат, че тийнейджърите и младите хора не са 
“проблем, който трябва да бъде решен” и да не забравят да внимават с дискриминацията 
 

Упражнени
е   

 

Помолете участниците да работят по двойки и да “влязат в обувките на децата”. Двойките трябва да си представят, че са приятели 
тийнейджъри, които си говорят относно професионалистите, които работят с тях(социални работници, съдии, полицаи и т.н.) 
Предизвикайте ги да говорят за собствената си професия. 

- Те трябва да се постараят да влязат в ролята: ‘полицейския служител, който работи с мен казва…’ 
- Какво биха казали децата относно начина, по който професионалистите работят с тех? 
- Какво ги дразни? Какво ги кара да искат да говорят? Какво според тях е добро и лошо? 

 
Упражнени
е   

 

Помолете участниците да се разделят на нови двойки и да обсъдят как да подобрят уменията си общуване с младежи и млади 
възрастни, имайки предвид всички материали от Модули 2 и 3 
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Slide 16: 
Debrief 

 
 

Host a plenary discussion to discuss this, showing Slide 16. Note that child participants who 
contributed to these training materials repeatedly used the following words to describe 
communications (both good and bad). 

 
 

УЧЕБНА ЕДИНИЦА 3.10:  Как да общуваме: инструментариуми за творческо общуване 
Цел: Да даде на участниците възможност да помислят как да използват творчески инструмнтариуми в бъдещата си работа с деца 
 Времетраене; 45 минути . 
Материали: Учебна тетрадка M3; PowerPoint презентация M3 слайдове 17-24.                                                                                                                                     

Представете

 
Покажете на участниците слайд 17-24, които се отнасят  за „алтернативните“ методи на 
комуникация 

 

Слайд 17:  

Разказ 

Този слайд показва четирите основни категории алтернативни методи на комуникация.  
 

- Преводачите и фасилитаторите могат да бъдат използвани за различни цели, 
включително превод от различни езици и от езика на знаците, но също така и  за 
улесняване на разговорите, в случаите когато на практика се използва един и същ 
език и от двете страни, но едната общува по малко по-различен начин. Например ако 
детето има увреждане на говора, което затруднява комуникацията, може да се 
наложи фасилитатор да „преведе“ това, което детето е казало по начин, който е по-
лесен за разбиране от професионалиста 

- Знаци и символи: има множество различни видове знаци и символи, които могат да 
бъдат използвани, за да се улесни общуването чрез алтернативни методи. Системата 
от знаци „Макатон“ е една много важна знакова система, която се използва във 
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Великобритания. На участниците са предоставени брошури на фондация „Макатон“,  
в които е обяснено как се използват знаците „Макатон“.  Те често се използват в 
общуването с деца, които се учат да говорят – колкото повече свикват да говорят, 
толкова по-малко знаци използват. Източник: https://www.makaton.org/.  

- Системата комуникация чрез размяна на картинки е форма за общуване, която се 
използва често за общуване с деца аутисти във Великобритания. Във Великобритания 
системата „ПЕКС“/“PECS(Picture exchange communication system)” се използва от 
организацията на обучителните консултанти „Пирамида“/“Pyramid“ - повече 
информация може да откриете на уеб-сайта им: http://www.pecs-unitedkingdom.com/. 
Според информацията от уеб-сайта „ПЕКС са създадени през 1985 г. Те са уникален 
метод за комуникация за хора с разстройство от аутистичния спектър и съпътстващите 
ги проблеми в развитието. За първи път са използвани в програмата за изучаване на 
аутизма в Делауеър. ПЕКС са световнопризнати, защото са фокусирани върху 
началния момент на комуникацията. За използването на ПЕКС не са необходими 
сложни скъпи материали. Те са създадени, така че да бъдат използвани от семейства, 
обучители и професионалисти, работещи в резидентни услуги в различни условия.”  

- Инструментариумите за творческо общуване дават на професионалистите 
възможността да избират измежду множество подходи за насърчаване на 
комуникацията, когато не се случва по традиционните начини. В следващите 
слайдове ще бъдат описани някои алтернативни механизми.  

 

https://www.makaton.org/
http://www.pecs-unitedkingdom.com/
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Слайдове  
18-23: 

Разказ  

 

Тези слайдове разкриват някои детайли относно творческото общуване. Попитайте 
участниците дали биха използвали някои от тези техники в общуването с деца: ако да – защо 
и ако не – защо не. Ако е необходимо използвайте кръговете на  влиянието. 
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Упражнение  

 

Помолете участниците да работят заедно и да помилсят за „творчески инструментариум“, 
който биха могли да използват в работата си. Те трябва да направят план, който да включва: 

o Списък от творчески методи за общуване  

o Информация относно използването на различните методи 

Дайте на участниците 10-20 минути да развият плановете си 

 

 

Инструкции

 

Помолете всяка група да представи плана си   

Слайд 24: 
Разказ  

 

Ето и някои примери 

 

Дискутирайте 

 
 

Предложете на участниците да прочетат допълнителната информация към модула, която се 
намира в учебната тетрадка. Там те ще открият някои полезни инструменти за общуване. 
Включително “карта за общуване”. Обучителите трябва да се запознаят с тези материали 
преди обучението. 
 
За допълнителна информация и ресурси, свързани с общуването с деца можете да посетите 
сайта на Корам Войс: 
 
(http://www.coramvoice.org.uk/download-area)  
 

 

 

http://www.coramvoice.org.uk/download-area
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УЧЕБНА ЕДИНИЦА: 3.9 Как да общуваме: създаване на план за добра комуникация 
 
Цел:Да даде на участниците възможността да упражнят на практика „общуването с деца“                                                                                                               

Времетраене: между час и час и 30 минути.                                                                                                                                                                                                       

Материали: Учебна тетрадка M3; PowerPoint презентация M3 слайдове 25-26, хартия за флипчарт и маркери.                                                                          

Времетраене: между час и час и 30 минути.                                                                                                                                                                                                       

 
Слайд  25: 

Упраж- 
нение 

 

Помолете участниците да работят в малки групи. Всяка от тях трябва да проучи един от 
случаите дадени в учебните им тетрадки(SLIDE 25). Те трябва да изберат по една 
характеристика от всеки ред от таблицата. 
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Слайд  26: 
Упраж- 

нение 

 

Помолете всяка група да развие план за ползотворно общуване с това дете, който трябва 
да включва: 

o Къде ще се състои общуването?  

o Кога? 

o Необходими ли са някакви допълнителни условия или механизми за 
улесняване на общуването? 

o Кой ще присъства? 

o Необходима ли е допълнителна подкрепа? 

o Как ще започнете разговора? 

o Общ план на разговора. 

o Какви последващи действия ще предприемете? 

 
За всяка част, помолете участниците да обърнат внимание дали имат някакви въпроси, 
допълнителна информация и други стъпки, които трябва да предприемат. 

 

 

Дискутирайте

 
Помолете всяка група да представи плана си. Оставете останалите участници да дадат 
обратна връзка 

 

УЧЕБНА ЕДИНИЦА 3.12:  Как да общуваме: ролеви игри  

Цел: Да даде на участниците възможност да упражнят на практика общуването с деца.                                                                                                                    

Времетраене: 1 час. -  час и 30 минути                                                                                                                                                                                                                 

Материали: Учебна тетрадка M3                                                                                                                                                                                                                           
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Съвет 

 
 

Има различни начини да се проведе упражнение с ролева игра. В някои групи участниците ще бъдат много ентусиазирани и 

ще имат огромно желание да се включат в ролевите игри, докато в други групи ще има участници, които ще са срамежливи, 

изнервени или по някаква друга причина несклонни да се включат.  

 
Обучителите могат да изберат някоя от следните възможности за провеждане на това упражнение според нуждите на 

съответната група. 

Предупредете

 
Тези ролеви игри изискват участниците да приемат различни роли в ситуации на общуване с деца и младежи. Те могат да 
бъдат стресиращи за някои от участниците . Обучителите трябва предварително да предупредят участниците за това. 

Първа 

възможност: 

 

 

Втора 

възможност 

 

 
 
 
Трета 

възможност 

 
 
 
 

- Разделете участниците на групи от трима. Нека участниците се редуват да бъдат „младежи“, „професионалисти“ и 

„наблюдатели“. 

- Участниците трябва да влязат във всяка роля за 5 минути, като всеки път искат обратна връзка от наблюдателя. 

 

- Започнете играта както при „Възможност 1“, но разделете участниците в групи по четирима, като четвъртият приеме 

ролята на друг възрастен(профеисионалист или родител).  

- Изберете тази възможност, когато усетите, че има участници, които биха възприели ролята на „оказващ подкрепа“ и 

следователно не е необходимо да се упражняват да влизат в ролята на дете или професионалист. 

 

- Попитайте дали има доброволци, които да влязат в ролята на деца и професионалисти и да разиграят ролевата игра 

пред цялата група. 

- Ролевата игра трябва да продължи не повече от 5-10 мин., като след това дискутирате заедно с цялата група 
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Четвърта 

възможност 

 

- Ако е очевидно, че никой от участниците няма да се включи, последната възможност е обучителя да проведе играта 

под формата на интервю или разговор.  

- Проведете ролевата игра за 5-10 минути, а след това започнете групова дискусия  

 
Упраж- 

нение 

Предлагаме на обучителите да създадат собствени ролеви игри, които да пасват на групата. Ето някои примери: 

- Първи контакт с дете, свидетел на кражба 

- Интервю с дете, което е обвинено в кражба 

- Разговор с дете относно какво предстои да се промени в начина му на живот 

- Разговор с непридружено дете мигрант, което иска да заживее във вашата родина. 

 
Дискутирайте  

 
 

 След трудна ролева игра се препоръчва да направите упражнение за излизане от ролята. Това може да е нещо простичко, 
като например да минете покрай всички участници и да ги питате как се казват и каква е любимата им храна – това връща 
хората обратно от ролята към реалността. 

 

УЧЕБНА ЕДИНИЦА 3.13 КАК ДА ОБЩУВАМЕ :  РАБОТА В ЕКИП ЗА ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА ПРЕЧКИТЕ ПРЕД ОБЩУВАНЕТО 

Цел: Да даде на участниците възможността да упражнят на практика общуването с „деца“.                                                                                                             
Времетраене: 1 час.                                                                                                                                                                                                                                                    

Материали: Учебна тетрадка M3.                                                                                                                                                                                                                           

 
Упраж- 
нение 

 

Помолете участниците да се разделят на групи от по трима. 
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Инструкции

 
Помолете групите да „Помислят за момент, в който са срещнали трудности при общуването с дете или младеж“. 

• Изберете по 1 човек, от всяка група, който да следи времето(или вие го направете за цялата група) 
• Всеки презентатор получава 5 минути максимум, за да разкаже за своята дилема 
• Членовете на групите имат 5 минути, за да задават въпроси – а не да предлагат решения 
• Всеки презентатор може да поиска съвети или обратна връзка в рамките на 5 минути 
• Преминете към следващия презентатор и повторете същата процедура 

 
Това е края на модул 3 

 

 

 

 

 

 

 

Концентрирайте се повече върху 

хората, а не толкова върху това какво 

им се е случило.   

 

Всеки професионалист говори с децата 

по различен начин. Най-добрият начин 

е да не използвате лоши думи, да не 

плашите детето и да говорите с него 

уважително 

Опознайте детето и запомнете  колкото 

Хората, които имат авторитет над 

децата трябва да гледаъ на децата и 

младежите като равни на тях, а не да 

се отнасят към тях с пренебрежение 

- бъдете повече разбиращи и по-

малко високомерни.  

Опитвайте се да разберете самия 

човек, не само ситуацията, в която  

е попаднал 

Гласът на младите хора 
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MODULE 4: НАСОКИТЕ НА СЪВЕТА НА ЕВРОПА ЗА ПРАВОСЪДИЕ, СЪОБРАЗЕНО С ИНТЕРЕСИТЕ НА ДЕТЕТО 

DURATION: 2 hours  

OBJECTIVES:  

- To provide introductory information on the Council of Europe’s Child-Friendly Justice Guidelines, so that participants are aware of them, and how 

they may be able to use them in their work 

 

ВРЕМЕТРАЕНЕ УЧЕБНА ЕДИНИЦА МАТЕРИАЛИ ФОРМАТ 

30 минути 4.1:Въведение в Насоките на Съвета на Европа за 

правосъдие, съобразено с интересите на детето 

 Учебна тетрадка M4 

 PowerPoint презентация M4 

слайдове 1-19 

Презентация и 

дискусия 

1 час и 30 минути 4.2: Упражнения върху насоките  Учебна тетрадка  M4  

 списания, ножици,лепило, 
хартия, химикалки 

упражнение 
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УЧЕБНА ЕДИНИЦА 4.1: ВЪВЕДЕНИЕ В НАСОКИТЕ НА СЪВЕТА НА ЕВРОПА ЗА ПРАВОСЪДИЕ, СЪОБРАЗЕНО С ИНТЕРЕСИТЕ НА ДЕТЕТО 
Цел: Да предостави въвеждаща информация за Насоките на Съвета на Европа за правосъдие, съобразено с интересите на детето, за да бъдат 
участниците запознати с тях и как могат да ги използват в работата си. 
Времетраене: 30 минути. 
Материали: Учебна тетрадка M4; PowerPoint  M4 слайдове 1-19. 
 
Слайдове 
 1-2: 

Въпрос 

 

Помолете участниците да споделят какво според тях означава “правосъдие, съобразено с 
интересите на детето” 

 

 
Представет
е 

 

Представете слайдове  3-19  
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Слайдове 
 3-4: 

Разказ  

 

Тези слайдове дават някои примери, извадени от Насоките на Съвета на Европа за 
правосъдие, съобразено с интересите на детето 

 
 

Слайд 5: 
Разказ   

 

Помолете участниците да споделят защо според тях правосъдието, съобразено с 
интересите на детето е  важно 
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Слайд 6: 
Разказ  

 

Слайд 6 дава някои възможни отговори на въпроса “защо правосъдието, съобразено с 
интересите на детето е важно?”. По-добрите резултати за детето могат да бъдат 
краткосрочни(например, правата на детето са защитени по време на процеса) както и 
дългосрочни(например, намалява се трявмата и детето е овластено, което пмага за по-
позитивни дългосрочни резултати) 

 
Слайд 7: 

Разказ  

 

Обяснете, че Насоките са приложими при всички обстоятелства, при които децата е 
възможно, по каквато и да било причина, да бъдат в контакт с наказателното, 
гражданското и административното правосъдие. Например: 

 Деца в конфликт със закона (заподозрени, обвинени или извършили на 
престъпление);  

 Деца, чиито родители се развеждат;  

 Деца в процедура по осиновяване; 

 Деца жертви или свидетели на престъпление; 

 Деца бежанци или търсещи закрила; 

 Деца, които участват в процедура по настаняване в институция от резидентен тип.  
[Обучителите могат да добавят допълнителни примери] 
Попитайте участниците в кои от тези системи работят те. 
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Слайд 8: 

Разказ 

Обяснете, че Насоките се прилагат и в случаите на индивидуални решения (наказателно 
преследване, уреждане на родителски права, присъствие на съдебно заседание, както и 
системни въпроси (организация на физическата среда). Важно е да се има предвид, че 
Насоките предвиждат правосъдието съобразено с интересите на детето да се прилага 
преди, по време на и след производствата.  
 

 
Слайд 9: 

Разказ  

 
 

Слайд 9 дава няколко примера за правосъдие съобразено с интересите на детето преди 
производството. Правосъдието съобразено с интересите на детето преди производството 
може да включва: 
 

 Децата са добре и навременно информирани и консултирани по случая у 
въпросите, които ги засягат (припомнете правото на участие, обсъдено в модул 1); 

 Разпитите, изслушванията и цялото общуване с детето се провеждат по начин, 
съобразен с интересите му (припомнете знанията и уменията, които групата 
придоби в Модул3); 

 Алтернативи на съдебното производство (напр.: отклоняване от наказателно 
правосъдие, медиация, алтернативни методи за разрешаване на спорове); 

 Висока възраст за носене на наказателна отговорност, определена със закон; 

 Децата имат на разположение правна помощ, която им помага да разбират 
процедурите, когато са в конфликт със закона; 

 Закрила/ специални закрилни мерки (напр. Закрила от заплахи, репресии и 
повторно виктимизиране; 
 

Друго? Дайте на участниците възможноста да дискутират добри и лоши практики, на 
които са били свидетели. Например, попитайте ги дали знаят за ситуация, в която 
детето не е било добре информирано относно случая си преди изслушването. Ако в 
групата има обучаем, който е полицейски служител, помолете го да сподели добри 
практики при разпитите с деца. 
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Слайд 10 
Разказ  

  

 

Слайд 10 дава някои примери за щадящо правосъдие по време на производството, като 
например: 

 Достъп до правно представителство и правна помощ; 
 

 Право да бъдат изслушани и да изразят мнение по време на цялото производство  
 

 Важно е да се избягва неоснователно забавяне:  
o Избягване на отлагането; 
o При необходимост, съдебните органи могат да въведат механизми за 

мониторинг на решенията с цел да бъдат преразглеждани на следващ етап;  
o Judicial authorities making decisions which are immediately enforceable in cases 

where this would be in the best interests of the child 
 

 Подходящи техники на общуване 
 

 Адаптирана среда:  
o Всички страни са седнали на едно ниво(дори съдията не стои на по-висока 

платформа); 
o Съдиите, прокурорите, адвокатите и други служители се препоръчва да 

избягват носенето на униформи; 
o Децата биват запознавани със съдебната зала, както и с присъстващите лица и 

тяхната роля в изслушването;  
o Децата седят до своя адвокат/консултант, за да могат да общуват помежду си 

ако е необходимо по време на производството;  
o Децата могат да бъдат придружени от родителите си, в случаите в които това е 

уместно, или възрастен по избор на детето, освен ако  е взето обосновано 
решение против участието на този конкретен  човек; 

o В съответствие с възможностите на детето, се взема решение в какъв момент 
да се направи почивка;  

Разпитите и събирането на доказателства трябва да бъдат щадящи детето.  
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Слайдове 
11-12: 

Разказ  

 

Слайдове 11 и 12 показва примери за стаи за щадящи изслушвания на деца в Полша, 
където е направена законодателна промяна, чрез която децата биват изслушвани в тази 
стая като част от съдебни процеси. 
 
Попитайте участниците: Кои от тези елементи могат да бъдат заместени  на не много 
висока цена? 

 

 
Слайд 13: 

Разказ  

 

Този слайд цели да даде възможност на участниците да споделят примери за добри 
практики. Дали някой от тях е запознат с други подобни стаи за изслушване на деца по 
време на производства? 
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Слайд 14: 
Narrative  

 

Слайд  14  разкрива някои от изискванията за щадящо правосъдие след приключване на 
производството: 
 

 Детето трябва да бъде информирано за всичко продължаващи процедури и 
изхода от тях, например адвоката  или  настойника трябва да му обяснят 
решението по начин, подходящ за неговата възраст и ниво на разбиране. 
Адвокатът или настойникът трябва също да даде надетето информация за 
възможните последващи действия като например обжалване. 
 

 Съответните национални органи, които трябва да приложат решението, го 
прилагат без забавяне и следят процеса на изпълнение; 
 

 Децата получат информация относно възможно да получат консултиране или 
други подходящи услуги, като медицински грижи, образование, социални и 
терапевтични програми.  
 

Санкциите за деца в конфликт със закона трябва да бъдат съобразени с международните 
стандарти и най-добри практики в правосъдието за деца и младежи. Споделете добри 
практики с учасниците и ги поканете ите да споделят. Например, накой запознат ли е с 
добри практики относно установяване на контакт с детето по подходящ начин след 
приключване на производството? 

 

Слайдове 
15-19 
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УЯЕБНА ЕДИНИЦА 4.2: УПРАЖНЕНИЕ ВЪРХУ НАСОКИТЕ 
Цел : Участниците да бъдат насърчени да помислят върху Насоките и да се запознаят с тях в дълбочинаs. 
Времетраене: 1 час  и 30 минути. 
Материали: Учебна тетрадка M4; PowerPoint презентация M4 Слайд 21;Списания, ножици, флипчарт и хартия, лепило 
 
Съвет за 
обучителя 

 

Имайте предвид: Има три възможности за провеждане на това упражнение. Обучителите имат възможността да 
изберат коя от тях е най-подходяща за конкретната група обучаеми. Също така могат да предложат на участниците 
да изберат. 

ВАРИАНТ 1 
 

Разделете участниците на 5 малки групи.  
 
Помолете участниците в следващите 30 минути да планират интервю, изслушване или друг вид контакт с дете, използвайки 
Насоките  и наученото от другите части на този модул. Участниците  трябва да напишат плана си върху лист хартия за флипчарт.  
 
Дайте на групите 30 минути за работа и обяснете, че след това ще разполагат с 10 минути за презентация 
Помолете всяка група да представи плана си пред другите.  
Дискутирайте всеки от плановете . 
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ВАРИАНТ 2 Разделете участниците на 5 малки групи.  
На всяка група дайте по 1 раздел от Насоките:  
 
Group 1:Правосъдие, съобразено с интересите на детето, преди, по време на и след съдебни производства, Общи елементи 
на правосъдието, съобразено с интересите на детето  1. Информация и съвети  
 
Group 2: IV. Правосъдие, съобразено с интересите на детето, преди, по време на и след съдебни производстваs, В. Децата и 
полицията  
Group 3: IV. Правосъдие, съобразено с интересите на детето, преди, по време на и след съдебни производства, Г. 
Правосъдие, съобразено с интересите на детето, по време на съдебното производство 4. Избягване на неоснователно 
забавяне 
 
Group 4: IV.Правосъдие, съобразено с интересите на детето, преди, по време на и след съдебни производства, Г. Правосъдие, 
съобразено с интересите на детето, по време на съдебното производство 5. Организация на съдебното производство, среда и 
език, подходящи за детето  
Group 5: IV. Правосъдие, съобразено с интересите на детето, преди, по време на и след съдебни производства, Г. 
Правосъдие, съобразено с интересите на детето, по време на съдебното производство, 6.Показания/изявления на деца  

 
Съвет за 

обучителя

 

Можете да изберете и други раздели. 
Можете да изберете групите произволно или според професиите на участниците 
 

 Помолете участниците в следващите 30 минути да подготвят плакат, който да използват за да визуализират раздела, който им 
се е паднал, като ги помолите да си представят, че трябва да обяснят тези неща на колегите си от работа след края на 
обучението. 
 
Дайте на групите 30 минути за работа и обяснете, че след това ще разполагат с 10 минути за презентация 
 

ВАРИАНТ 3 
- 
НАЦИОНАЛ
ЕН 
КОНТЕКСТ 

Разделете участниците на 5 малки групи. 
Помолете участниците в следващите 30 минути да се върнат към упражнение “Карта за правата на детето” от първи модул. От 
тях се изисква да подготвят презентация за сфера или част от законодателството, във вашата държава, която не съответства на 
изискванията на Насоките.  
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 Нека всяка група изработи карта за оценяване(т.е. с оценки от 0 до 10) по отношение на конкретния проблем, който са избрали, 
опитвайки се да изтъкнат: 

o Конкретните Насоки, които са повлияли на примера; 
o Настоящата ситуация на практика(имайки предвид географските, професионалните или други разлики); 
o Пропуски в законодателството или практиката, защо ги има и какво е необходимо да се промени 
o Други бъдещи действия, които групата смята за необходими за правилното въвеждане на правосъдие съобразено с 

интересите на детето в съответствие с Насоките 
 

Дайте на групата 30 минути да се подготви и 10 минути, за да представи презентацията си. 
 

Съвет за 
обучителя 

 

Можете да разпределите разделите произволно или според професията на участниците 

 Нека всяка група представи работата си на останалите.  
Дискутирайте всеки план. 
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ЗАКЛЮЧИТЕЛЕН МОДУЛ 

ВРЕМЕТРАЕНЕ: 30 минути 

ЦЕЛИ:  

- Участниците да споделят впечатленията си  

- Връчване на сертификатите и заключение 

 

ВРЕМЕТРАЕ
НЕ 

УЧЕБНА ЕДИНИЦА МАТЕРИАЛИ ФОРМАТ 

15 минути CM.1: Попълване на формиляра за 
резултати от ученето 

 Формуляр за резултати от ученето, който се съдържа в учебна 
тетрадка CM 

 Post Assessment Form (Participant’s Workbook CM) 

Индивидуалн
а работа 

15 минути CM.2:Връчване на сертификатите   Certificates Presentation 

УЧЕБНА ЕДИНИЦА CM.1:  Попълване на формиляра за резултати от ученето 
Цел: Да насърчи участниците да помислят какви за тях са резултатите от това обучение.  
Времетраене: 15 минути 
Материали: Формуляр за резултати от ученето и формуляр за последваща оценка 
 

Упражнени

е 
Помолете участниците да попълнят двата формуляра. Съберете формулярите за последваща оценка. 

Упражнени
е 

 

След като са попълнили Формулярите за последваща оценка, споделете с тях формулярите за предварителна оценка за тяхна 
информация. След това съберете всички формуляри(с изключение на тези за последваща оценка). 

 
CM.2: ВРЪЧВАНЕ НА СЕРТИФИКАТИТЕ 

Обучителите трябва да подготвят сертификат за всеки участник 


