Модул 1 : Разбиране на сексуалното насилие
Учебни дейности
Име на дейността

1.1. Дейност 1.1 Какво представлява сексуалното насилие

Цели

Участниците ще се запознаят с това какво представлява сексуалното насилие, какви са неговите видове и
характеристики.

Описание

1. Обучителят представя основната цел на дейността
2. Обучителят показва на участниците следното видео https://www.youtube.com/watch?v=Q4xwdFWjIOw
3. Обучителят обяснява на децата, че сексуалното насилие се случва, когато възрастен, юноша или дете
използва своята власт или
да въвлече дете в сексуални действия. Злоупотребата може да бъде извършена от непознати, но може да
бъде извършена и от хора, които жертвите познават, обичат и на които имат доверие. Важно е също така да
се знае, че:
‐ Сексуалното насилие невинаги е секс ‐ то може да включва и различни форми на сексуално поведение,
които могат да бъдат физически, вербални или емоционални.
‐ Обикновено децата биват малтретирани от някой, когото познават, и това често започва, когато са много
малки.

Подкрепата на Европейската комисия за издаването на тази публикация не представлява одобрение на съдържанието, което отразява единствено възгледите на
авторите, и Комисията не носи отговорност за използването на съдържащата се в нея информация.

‐ Сексуалното насилие обикновено не е изолиран еднократен инцидент


Сексуално насилие може да се случи в онлайн и офлайн среда.

‐ Може да се използват заплахи, трикове или подкупи, за да се попречи на детето да разкаже на някого за
това.
‐ Сексуалното насилие над деца е противозаконно и сериозно престъпление
‐ Сексуалното насилие причинява сериозни вреди на децата и техните семейства.
‐ Последиците от сексуалното насилие над деца могат да останат за цял живот
4. Освен това обучителят обяснява на участниците два различни вида сексуално насилие:
Злоупотребата при контакт включва дейности, при които насилникът осъществява физически контакт с
детето. То включва:


сексуално докосване на всяка част от тялото, независимо дали детето е облечено или не.



принуждаване или насърчаване на дете да участва в сексуални действия.



каране на дете да се съблича или да докосва чужди интимни части.



изнасилване или проникване чрез поставяне на предмет или част от тялото в устата, вагината или ануса
на детето.

Неконтактното насилие включва дейности, при които няма физически контакт. То включва:


мигане срещу дете
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насърчаване или принуждаване на дете да гледа или слуша сексуални действия.



не взема подходящи мерки, за да предотврати излагането на детето на сексуални действия от страна на
други лица.



каране на дете да мастурбира, докато другите гледат.



убеждаване на дете да прави, гледа или разпространява изображения на насилие над деца (например
извършване на сексуални действия в интернет, изпращане на секс съобщения или показване на
порнография на дете).



създаване, гледане или разпространение на изображения на насилие над деца.



позволяване на друго лице да създава, разглежда или разпространява изображения на насилие над
деца.



среща с дете след набелязване с цел злоупотреба с него (дори и да не е имало злоупотреба).



сексуална експлоатация на дете за пари, власт или положение (сексуална експлоатация на деца).

5. Обучителят води дискусията:
Потенциални водещи въпроси: ТРЯБВА ДА ПОМИСЛЯ ЗА ПОДХОДЯЩИ ВЪПРОСИ ‐ ПОМОЩ ДОБРЕ ДОШЛА.
‐
Вид дейност

Презентация, групова дейност

Продължителност

Обща продължителност на дейността: 45 минути
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5' за въвеждане на целите
15' за гледане на видеоклипа и обяснението
20' за обяснение на различните форми на сексуално насилие
10' за окончателното обсъждане и заключения.
Пространство и
материали

Пространство: Стая, оборудвана с лаптоп, видеопроектор, интернет връзка и озвучителна система за
презентацията. Открито пространство, където всички участници да седнат така, че да се виждат (напр. във
формата на кръг) за дискусията.
Материали: чиста хартия за записки, флипчарт и химикалки.

Резултати от
обучението

В края на модула участниците трябва да могат да:

Модул

1

Единица

1.
2.
3.
4.
5.

Да знаете какво е сексуално насилие
Разпознаване на поведението на сексуално насилие
Разпознаване на различните видове сексуално насилие
Да информират и съответно да повишат осведомеността сред своите връстници.
Да знаете кога да действате/да докладвате.

Какво се разбира под сексуално насилие?
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Източник:

Спрете тайните, които нараняват ‐ Сексуалното насилие е объркващо от Fight Child Abuse е достъпно на
https://www.youtube.com/watch?v=Q4xwdFWjIOw
Характеристиките и различните начини на сексуално насилие бяха събрани от различни уеб източници.

Име на дейността

1.1. Предупредителни знаци

Цели

Информиране и повишаване на осведомеността на децата относно предупредителните
признаци за сексуално насилие.

Описание

1. Обучителят представя основната цел на дейността
2. Обучителят показва на участниците следното видео

3. Обучителят въвлича участниците в дискусия за определяне на различните начини на
поведение и знаци, които децата във видеото показват на другите.
4. Обучителят обяснява, че всички деца са различни и признаците на сексуално насилие
могат да се проявят по различен начин, затова може да забележите:
‐ промени в поведението
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‐ промени в постиженията и напредъка
‐ говорене за сексуални действия или използване на явен сексуален език.
‐ сексуален контакт с други деца или демонстриране на сексуално поведение или
познания, подобни на тези на възрастни.
‐ затваряне в себе си или привързаност
‐ промени в личността
‐ стават по‐несигурни, отколкото се наблюдаваше преди.
‐ използване на играчки или предмети по сексуален начин.
‐ промени в хранителните навици.
‐ необясним страх от определени места или хора.
‐ регресия към по‐младите поведения
‐ стават потайни или не желаят да споделят с вас.
5. Обучителят въвлича участниците в дискусия за предупредителните знаци, които
показват сексуално насилие.
Потенциални водещи въпроси:
A. Помогна ли ви тази тема да научите нещо ново, ако да, обяснете какво?
B. ТРЯБВА ДА ПОМИСЛЯ ЗА ПОДХОДЯЩИ ВЪПРОСИ ‐ ПОМОЩТА Е ДОБРЕ
ДОШЛА.
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Вид дейност

Презентация, групова дейност

Продължителност

Обща продължителност:45 минути
5' за гледане на видеоклипа
10' за обсъждане на видеоклипа
20' за обяснение на предупредителните знаци
10` за обсъждане

Пространство и материали

Пространство: Стая, оборудвана с лаптоп, видеопроектор, интернет връзка и озвучителна
система за презентацията. Открито пространство, където всички участници да седнат така,
че да се виждат (напр. във формата на кръг) за дискусията.
Материали: чиста хартия за записки, флипчарт и химикалки.

Резултати от обучението

След приключване на дейността участниците трябва да:
1.
2.
3.
4.

Модул

Запознат е с предупредителните признаци за сексуално насилие.
да разпознава предупредителните знаци за сексуално насилие.
Осъзнайте значението на предупредителните знаци.
Свържете предупредителните знаци със сексуалното насилие.

1
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Единица
Източник:

Какво се разбира под сексуално насилие?
Видео Спрете тайните, които нараняват ‐ Мислехме, че сме разбити от Борба с насилието
над деца на разположение
в https://www.youtube.com/watch?v=hQIYNyg1ALU
Списъкът с предупредителни признаци за сексуално насилие беше попълнен от различни
източници.

Име на дейността
Цели

Описание

1.3. Пазете се от опасности
Информирайте участниците за безопасността в контекста на сексуалното насилие. А именно:
да ги научат какво представляват правилата за безопасност, как да ги определят и използват,
какво е пространство за лична грижа, какво е съгласие и как и кога да кажат НЕ.
1. Обучителят казва на участниците, че ще обсъдят безопасността на децата и защо тя е важна
за всички нас.
2. Обучителят пита участниците дали знаят какво означава превенция? След това той/тя
обяснява, че да предотвратиш нещо означава да го спреш, преди да е започнало,
за да не го допуснем.
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3. След това треньорът започва да говори за това как децата понякога се нараняват. Какви
са някои от тях?
начини, по които децата могат да се наранят? (Потърсете отговори, като например
одраскване на коляно, падане от колело,
в автомобилна катастрофа и т.н.) Има и много деца, които са пострадали от насилие над
деца.
4. Обучителят насърчава участниците да помислят за минута за правилата за безопасност,
които
са научени от родителите си или други възрастни. Когато той/тя каже "отиди", той/тя
ще подхвърли хартиена топка (свито на топка парче хартия) на произволно избран човек.
Който хване хартията, трябва да сподели правило с групата. След като всички участници
са споделили правило, подхвърлете хартиената топка на съученик и те могат да споделят
друго правило за безопасност.
правило.
5. След това обучителят разпространява брошурата за ветрилото (приложение 1) и обучава
участниците
за 5 правила за безопасност от програмата MBF Child Safety Matters™ (Приложение 2),
които могат да
да им помогне да разпознаят злоупотребата и да знаят какво да правят, ако някога им се
случи.
6. Обучителят обсъжда всяко правило с участниците и след това те записват Безопасност
Попълнете полето, предвидено за колелото (приложение 1).
7. Обучителят призовава участниците да обяснят "Как могат да използват 5‐те правила за
безопасност, за да запазят
са в безопасност?". Той/тя дава на учениците няколко минути, за да напишат отговора
на своите
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и ако времето позволява, призовава някои от учениците да споделят написаното от тях.
Обучителят
може също така да насърчите децата да ги вземат вкъщи и да ги споделят с
родител/настойник.
8. Обучителят провежда дискусия дали участниците знаят какво да правят, ако забележат
червени знамена или
опасни ситуации. За тази цел обучителят споделя с участниците няколко карти
(приложение 3) и
работят по двойки, за да прочетат ситуацията на картата и да обсъдят заедно какво
ще направи. След като приключат, те обсъждат ситуациите като клас и чуват
какво са решили.
Вид дейност

Презентация, групова дейност.

Продължителност

Обща продължителност 60 минути.
‐5" за представяне на целите
‐ • 20' за представяне на концепцията за правилата за безопасност
‐ • 25" за изпълнение на дейността
‐10' за обсъждане

Пространство и материали

Пространство: Стая с достатъчно място, за да могат всички участници да седнат (напр. във
формата на кръг).
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Материали: маси, маркери, стикери, флипчарт хартия.
Резултати от обучението

След приключване на дейността участниците ще могат:
1. Запознат е с концепцията за правилата за безопасност в случай на сексуално насилие.
2. Умее да определя собствени правила за безопасност в случай на сексуално насилие.
3. Умее да определи начините за използване на собствените си правила за безопасност
в случай на сексуално насилие.
4. Запознаване с областта на личните грижи.
5. Запознаване със съгласието и защо е важно.

Модул

1

Единица

Предотвратяване на сексуално насилие

Източник:

Дейност, адаптирана от MBF Child Safety Matters
(https://www.mbfpreventioneducation.org/wp‐content/uploads/2018/04/3‐5‐April‐LP‐2018.pdf)
Приложение 1
Моите 5 правила за безопасност
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Посоки: Напишете всяко правило за безопасност в предвиденото за това място на колелото. След това отговорете на въпроса: Как
можете да използвате 5‐те правила за безопасност, за да се предпазите?
Приложение 2
Правило за безопасност № 1: Знайте какво се случва
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Това правило ви помага да разберете важна информация за безопасността, като например да се обаждате на номер за спешни случаи
и да знаете процедурите за безопасност в училище и у дома. Когато говорим за злоупотреба, това правило ни помага да знаем, че
злоупотребата е нещо лошо и че разказването означава получаване на помощ, а не доносничество.
Правило за безопасност № 2: Разпознайте червените знаци
Виждали ли сте някога светофар с червена, жълта и зелена светлина? Знаете ли, че червената светлина означава "стоп"? Когато говорим
за Правило за безопасност № 2, червените знамена са като червените светлини и означават спиране или опасност. Червените флагове
са, когато видите нещо опасно или видите, че някой наранява с думи или действия. Някои примери за червени флагове или
предупредителни знаци са, когато възрастен или друго дете:
‐ използва злобни или обидни думи.
‐ използва обидни докосвания
‐ докосва част от тялото ви или ви моли да докоснете част от тялото му.
‐ играе игри за личните части на тялото.
‐ използва трикове, за да ви накара да направите нещо опасно или нещо, което не искате да правите.
‐ ви казва, че сте направили нещо нередно, или казва, че ще имате неприятности, ако кажете на някого за нещо, което иска от вас да
направите.
‐ непознат човек иска личната ви информация.
Когато забележите тези видове поведение, които са сигнал за тревога, знайте, че можете да използвате другите правила за безопасност,
за да си помогнете.
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Правило за безопасност № 3: Направете крачка
Това правило ви казва, че ако забележите червени флагове и видите, че някой ви обижда или наранява, можете да направите крачка.
Има начини, по които можете да направите крачка, за да помогнете на себе си или на някой друг да бъде в безопасност, като например
да се махнете от опасна или лоша ситуация, или можете да стоите далеч от хора или ситуации, за които знаете, че не са безопасни.
Правило за безопасност № 4: Говорете за това
Това правило ви казва, че трябва да говорите с възрастен, който ви е сигурен, за да получите помощ. Безопасен възрастен е доверен
възрастен, когото познавате добре и който ще ви изслуша и ще ви помогне, ако отидете при него, за да говорите за опасна ситуация.
Правило за безопасност № 5: Няма вина, няма срам
Ако някога сте били наранени или малтретирани, никога не сте виновни за това и не трябва да се срамувате да кажете на сигурен
възрастен. Без значение какво прави някой, за да ви нарани, или какво ви казва, дори да ви казва, че сте виновни или че ще си имате
неприятности, ако кажете, никога не сте виновни и никога не е късно да кажете.
Приложение 3

Позволете на учениците да се разделят по двойки или разпределете двойките на случаен принцип. Напишете на дъската въпроси от
типа "Какво ще стане, ако". Дайте на двойките около 5 минути да обсъдят и да решат какво биха направили. Извикайте класа отново в
ред и помолете участниците да споделят мислите си, като подкрепите отговорите, които отразяват 5‐те правила за безопасност:

Въпрос "Какво би станало, ако"

Ами ако сте в тоалетната и някой се опита да ви докосне?

Възможни отговори на учениците

Кажете "не", махнете се и кажете на сигурен възрастен.
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Какво ще стане, ако сте онлайн и някой ви попита за вас или
семейството ви в чата?
Какво да правите, ако сте с детегледачка и тя покани приятел,
когото не познавате?

Не предоставяйте никаква информация, излезте от системата,
кажете на сигурен възрастен
Кажете на детегледачката, че това не е позволено, обадете се или
изпратете SMS на родителя/настойника си.

Ами ако сте в дома на приятелка и по‐големият ѝ брат иска да
влезете с него в мазето?

Кажете "не", избягайте, кажете на сигурен възрастен

Какво ще стане, ако вървите към училище с приятел и до вас спре
кола, а шофьорът ви попита за пътя към училището?

Избягайте и кажете на сигурен възрастен (възрастните не трябва да
молят децата за помощ).

Какво ще стане, ако някой почука на вратата, когато
родителят/настойникът ви е под душа? Бихте ли отговорили?

Не, пренебрегнете го и кажете на родителя/настойника си.

Ами ако играете навън с група приятели и съсед ви покани в дома
си?

Отидете у дома и първо поискайте разрешение

Ами ако сте в съблекалнята и треньорът или учителят ви помоли да
се съблечете пред тях?

Кажете "не", избягайте, кажете на сигурен възрастен
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Име на дейността

Какво представлява грумингът?

Цели

Да разберете какво е груминг, защо е опасен, как да го разпознаете и как да го избегнете.

Описание

Обучителят представя основната цел на дейността.
2. Обучителят използва видеоклипа https://www.youtube.com/watch?v=bZLaiS3fZ8A, за да
обясни какво представлява грумингът.
1.

3.

Обучителят обяснява допълнително следното:
‐

Грумингът може да се случва навсякъде (в организации, на обществени места, на
частни места и онлайн).

‐

Децата и младежите могат да бъдат насилвани от непознат или от човек, когото
познават ‐ например член на семейството, приятел или професионалист.

‐

Оръжейниците избират внимателно целите си, защото не искат да бъдат хванати,
затова се насочват към деца, за които смятат, че няма да кажат или да откажат.
Опитват се да избират деца, с които някой ден ще имат възможност да прекарат време
насаме.

‐

На практика това означава, че насилниците не отиват просто при децата и не казват:
"Искам да докосна интимните ти части". Те искат да злоупотребяват с деца, но не искат
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да ги изплашат твърде рано и не искат да бъдат хванати, затова изграждат невидими
"капани", нещо като паяжини, с надеждата, че детето няма да забележи, докато вече
не бъде хванато. Много деца имат добри познания за хищните животни от гледането
на предавания за животни по телевизията. Ето защо обучителят може да ги попита
дали могат да се сетят за животно, което поставя капани, това ще помогне на
участниците да направят връзки, които да помогнат за изграждането на разбирането
им за примамването.
‐

Гроумингът използва и трикове, което го прави трудно забележим, бавен и ескалиращ
(все по‐лош с времето) процес на изграждане на "доверие" към детето и често към
родителя или друг настойник на детето. Триковете на груминга включват:
(a) Фалшива надеждност ‐ преструване на приятел на детето, за да спечели
доверието му, купуване на подаръци, обръщане на внимание, използване на
професионалната позиция или репутацията, водене на детето на екскурзии и
т.н.
(b) Тестване на границите ‐ шеги, грубости, разтриване на гърба, гъделичкане или
сексуални игри (истината или предизвикателството, игри със събличане и др.)
(c) Докосване ‐ от редовно, предимно удобно несексуално докосване до
"случайно" докосване на интимните части, често с течение на времето.
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(d) Заплашване ‐ използване на страх, срам или вина, за да се попречи на детето да
каже.
(e) Споделяне на сексуални материали ‐ използване на естественото любопитство
на детето за нормализиране на сексуалното поведение чрез показване на
снимки, видеоклипове, текстови съобщения, снимки, уебсайтове, бележки и
т.н. със сексуален характер.
(f) Нарушаване на правилата ‐ насърчаване на детето да нарушава правилата,
което утвърждава пазенето на тайни като част от връзката и може да се
използва за изнудване в бъдеще.
(g) Наркотици и алкохол ‐ нарушаване на правилата (вж. по‐горе) и/или
намаляване на способността на децата да спрат злоупотребата, тъй като са под
въздействието на веществото.
(h) Тайно общуване ‐ изпращане на текстови съобщения, имейли или обаждания
по неочакван начин (родителите не знаят за това, случва се често, а на детето е
казано да го пази в тайна).
(i) Обвиняване и объркване ‐ каране на детето да се чувства отговорно за
насилието или за това, което може да се случи на детето, на семейството му
4.

или на насилника, ако то разкаже.
Обучителят води дискусия за признаците за оформяне.
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Потенциални водещи въпроси:
A. Помогна ли ви тази тема да научите нещо ново, ако да, обяснете какво? ТРЯБВА ДА
ПОМИСЛЯ ЗА ПОДХОДЯЩИ ВЪПРОСИ ‐ ПОМОЩТА Е ДОБРЕ ДОШЛА.
Вид дейност

Представяне, обсъждане.

Продължителност

Обща продължителност 45 минути
‐•

5' за обяснение на целите;

‐•

3' за гледане на видео;

‐•

30' за обяснение на това какво е груминг и какви са неговите характеристики;

‐•

12' за обсъждане

Пространство и материали

Пространство: Стая, оборудвана с лаптоп, видеопроектор, интернет връзка и озвучителна система
за презентацията. Открито пространство, където всички участници да седнат така, че да се виждат
(напр. във формата на кръг) за дискусията.

Резултати от обучението

След приключване на дейността участниците трябва да могат да:
1. Знаете какво е груминг и какви са основните му характеристики.
2. Знаете как да реагирате правилно в случай на ухажване.
3. да обяснят на връстниците си какво е груминг, как да го разпознават и как да го избягват.
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Модул
Единица
Източник:

1
Предотвратяване на сексуално насилие
Видео Сексуално обгрижване от BruneiCert е достъпно на
https://www.youtube.com/watch?v=bZLaiS3fZ8A
Дейността е адаптирана от https://www.schoolcounselingbyheart.com/2012/08/26/teaching‐kids‐to‐
recognize‐grooming/ и https://learning.nspcc.org.uk/research‐resources/briefings/grooming

Име на дейността

Тялото ми принадлежи на мен

Цели

Да разпознават "доброто" и "лошото" докосване, да знаят кога и как да кажат "НЕ" и да се запознаят
със съгласието.

Описание

1.

Обучителят представя основната цел на дейността.
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2.

Треньорът чете книгата "Кико и ръката" (достъпна на https://rm.coe.int/16806b068b).

3.

Обучителят води разговор за докосването, което е позволено, и за докосването, което не е
позволено. Той/тя подчертава, че някои видове докосване са престъпление, тъй като чрез тях
някой бива емоционално, физически или сексуално наранен.

4.

За да подчертае индивидуалното преживяване на докосването, обучителят начертава на
дъската Моята линия на докосване (Приложение 1) и насърчава участниците да напишат свои
собствени линии на докосване, като определят и запишат както вида на докосването, така и
от кого и кога се чувстват добре, зле или объркани от докосването.

5.

Обучителят насърчава участниците да представят и обяснят своите линии на докосване.

6.

Обучителят обяснява, че понякога е необходимо да кажем НЕ, ако искаме да избегнем
сексуално насилие. Всички ние имаме право понякога да казваме "не". Не сме виновни, ако
това наранява чувствата на другия човек. Трябва да уважаваме и собствените си чувства.
Съществуват настойчиви, агресивни и пасивни начини да кажем" Не". Казвайки" Това е
против правилата" или "Мама няма да ми позволи", помагате да поставите силата на ваша

7.

страна.
Обучителят обсъжда вербалните и невербалните послания, които помагат да се затвърди
"не". Например поглеждам ли лицето, докато казвам "не"? Какво казва позицията на тялото
ми? Смея ли се или съм сериозен? Отдалечавам ли се? Тонът на гласа ми показва ли, че го
казвам сериозно?
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Обучителят помага на участниците да практикуват начини да казват "не" на молба от някого.
Това може да
е молба за споделяне на бонбони, да отидете някъде, може би да направите нещо, за което
родителят
няма да одобри. Говори за учтиви начини, силни начини и твърдост със собствената си
решение.
9. Обучителят обяснява на участниците значението на пространството за лична грижа, което се
променя при различните хора. С цел да се осъзнае значението на пространството за лична
грижа се изпълнява дейността от приложение 2.
10. След това обучителят обяснява, че е важно да се определят граници на личното пространство,
когато е необходимо. Целувките, прегръдките и ласките като израз на привързаност трябва
да са по взаимно съгласие, на основата на взаимно разбиране. Трябва да уважаваме правото
на младите хора да не се чувстват принудени да ги получават или да ги правят против волята
си.
11. Обучителят показва следния видеоклип https://www.youtube.com/watch?v=h3nhM9UlJjc и
обяснява какво е съгласие и какво е неговото значение.
12. След това обучителят обяснява съгласието с помощта на снимка на пържени картофи
(приложение 3).
8.

Вид дейност

Представяне, обсъждане.

Продължителност

Обща продължителност 60 минути
‐•

5' за обяснение на целите;

‐•

15' за четене и обсъждане на книгата
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‐•

20' за обяснение на тъч линията, нейното очертаване и обсъждане;

‐•

20' за обяснение и обсъждане на това как да кажем НЕ



15` за обяснение и обсъждане на съгласието

Пространство и материали

Пространство: Стая, оборудвана с лаптоп, видеопроектор, интернет връзка и озвучителна система
за презентацията. Открито пространство, където всички участници да седнат така, че да се виждат
(напр. във формата на кръг) за дискусията.

Резултати от обучението

След приключване на дейността участниците трябва да могат да:
1. Разпознайте докосването, което е нормално, и това, което не е нормално.
2. Разберете кога е важно да кажете НЕ и как да го направите, без да изпитвате лоши
чувства.
3. Знайте какво е съгласие и какво е неговото значение.
4. Как да се предпазят от сексуално насилие.

Модул
Единица
Източник:

1
Предотвратяване на сексуално насилие
Книгата "Кико и ръката" на Съвета на Европа е достъпна на https://rm.coe.int/16806b068b
Видео Сексуално обгрижване от BruneiCert е достъпно на
https://www.youtube.com/watch?v=bZLaiS3fZ8A
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Дейността е адаптирана от https://www.schoolcounselingbyheart.com/2012/08/26/teaching‐kids‐to‐
recognize‐grooming/ и https://learning.nspcc.org.uk/research‐resources/briefings/grooming
Дейностите "Моята линия на докосване" и "Казвам НЕ" са адаптирани от C. A. Plummer (1984):
Превенция на сексуалното насилие: Дейности и стратегии за работещите с деца и юноши. Learning
publications, Inc., Holmes Beach, Florida.
Дейността "Зона на комфорт" е адаптирана от "Училищата и превенцията на сексуалното насилие
над деца": Ръководство за учители, достъпно на адрес
http://www.preventingchildsexualabuse.eu/wp‐content/uploads/2018/06/Teachers‐Manual.pdf
Видеосъгласие за деца от Blue Seat Studios, достъпно на
https://www.youtube.com/watch?v=h3nhM9UlJjc
Съгласието е лесно като пържени картофи адаптирано от http://www.consentnation.com/
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Приложение 1
Моята линия за докосване (пример)
ДОБЪР ОБЪРКВАЩ ЛОШ
прегръдка от баба преди лягане шамар от приятел при игра удар от враг на детската площадка

целувка от татко след училище гъделичкане от съседката, когато кажа "не" лакът от мама в църквата
Приложение 2
Зоната на комфорт
Помолете участниците да застанат в две редици един срещу друг на разстояние около 3 метра. Кажете на децата от едната редица да
се движат, а другите да стоят неподвижно. Тези, които стоят неподвижно, трябва да кажат на човека пред тях да спре, когато се
почувстват неудобно. След като всички са спрели, децата от движещата се редица разменят местата си с човека отдясно. Сега е техен
ред да останат неподвижни и да определят границите.
След това обучителят моли всеки от участниците да анализира как се е чувствал. Възможни въпроси:
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‐ Имахте ли същото усещане, когато бяхте на 3 метра един от друг, както когато бяхте по‐близо един до друг?
‐ Има ли някакво значение дали човекът пред вас е момче или момиче?
‐ Когато човек се приближава към вас, забелязвате ли, че навлиза в личното ви пространство?
‐ Случвало ли ви се е да се чувствате неудобно, защото някой се е приближил твърде много?

Приложение 3
Съгласието е лесно като пържени картофи
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Съгласието е:
1. Свободно предоставен. Съгласието е избор, който правите без натиск, манипулация или под въздействието на наркотици или алкохол.
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2. Обратими. Всеки може да промени мнението си за това, което му се иска да направи, по всяко време. Дори ако сте го правили преди
и дори ако и двамата сте голи в леглото.
3. Информирани. Можете да дадете съгласието си за нещо само ако сте запознати с цялата информация. Например, ако някой каже, че
ще използва презерватив, а после не го направи, няма пълно съгласие.
4. Ентусиазъм. Когато става въпрос за секс, трябва да правите само неща, които ЖЕЛАЕТЕ да правите, а не такива, които смятате, че се
очаква да правите.
5. Специфични. Ако кажете "да" на едно нещо (например да отидете в спалнята, за да се целувате), това не означава, че сте казали "да"
на други (например да правите секс).
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Цели на обучението 1

Модул/единица

1

Заглавие на модула
Разбиране и обсъждане
на сексуалното насилие

1.1 Какво се разбира под
сексуално насилие?

Знания

Умения

Нагласи

В края на модула
участниците трябва
да могат да...

В края на модула
участниците трябва
да могат да...

Модулът има за цел да възпита следните нагласи:





Определяне на
основните
понятия, напр.
сексуално
насилие
(разграничение
между контактно
и неконтактно
насилие),



Разберете какво 

представлява
сексуалното
насилие.
Запознайте се с
различните
видове
сексуална

Подкрепа за жертвите на сексуално насилие.
да разбират какво представлява сексуалното
насилие, различните видове сексуално
насилие и да са наясно с някои от признаците,
които могат да показват, че техен връстник е
жертва.

1

Определяне на знанията, уменията и нагласите според Европейската референтна рамка за ключови компетентности за учене през целия живот:
https://eur‐lex.europa.eu/legal‐content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018H0604(01)&rid=7 [27.06.2019]
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(Дейност 1.1
Какво
представлява
сексуалното
насилие),
предупредителни
признаци за
сексуално
насилие и др.
(Дейност 1.2

Предупредителни
признаци)

1.2 Предотвратяване на
сексуално насилие





Знаете какво е
безопасност в
контекста на
сексуалното



злоупотреба и с
потенциалните
признаци, които
могат
да
покажат,
че
връстникът
е
жертва
на
такава.
Разпознаване
на признаците
на
сексуално 
насилие.
Да разпознават 
различните
видове

сексуално
насилие.

да знаете как да 
създадете

Осъзнава значението на безопасната онлайн и
офлайн среда.
Информиране и повишаване на
осведомеността за правилата за безопасност
сред връстниците.
Осъзнава различните рискове, свързани със
сексуално насилие.
Осъзнава поведението си и последиците от
него.
Разбира значението на това да казваш НЕ.
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насилие (Дейност
1.3 Да се пазим).
да знаете как да
създавате

безопасна онлайн
и физическа среда
(Дейност 1.4 Да
се пазим).

Познаване на
основните
признаци и

характеристики на
груминга
(Дейност 1.5
Какво е груминг?
Да знаете какво е 
"добро" и "лошо"
докосване
(Дейност 1.6
Моето тяло ми
принадлежи)

безопасна

онлайн
и
офлайн среда.

Разпознаване
на ранните
признаци на

обгрижване.
Знае как да
реагира, когато
открие груминг.
Знае кои са най‐
уязвимите
групи деца за
набеждаване.
Разпознайте
"доброто"
и
"лошото"
докосване.

Разбира кои са лошите или объркващите
видове докосване.
Наблегнете на безопасността с непознати, но в
същото време знайте, че не всички нарушители
са непознати.
Разбира значението на съгласието.
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Знаете колко е
важно да казвате
НЕ (Дейност 1.6
Моето тяло ми
принадлежи).
Познайте
значението на
съгласието.
(Дейност 1.6
"Моето тяло ми
принадлежи").





Знайте кога и
как да казвате
НЕ.
Знаете какво е
съгласие.
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Име на
дейността

Дейност 2.1 Небезопасни сценарии

Цели

Участниците ще проучат какво е безопасно поведение и как да се справят с опасното поведение.

Описание









Обучителят ще обясни, че като група ще проучваме безопасното поведение и ще раздели голямата
група на по‐малки групи, като гарантира, че всяка група ще избере представител, който да даде
обратна връзка на по‐голямата група.
Всяка група получава сценарий, който да обсъди и да отговори на въпроси. След това групите
представят своите най‐добри действия за справяне с този сценарий (предложете минимум 3) (30
минути).
Всеки представител трябва да даде обратна връзка на по‐голямата група (10 минути на група).
Обучителят да запише на флипчарт най‐важните действия за подкрепа на всяка група.
Сега обучителят пуска видеоклиповете, които са свързани със сценарии 2 и 3 (20 минути), като се
уверява, че обучителят обяснява кой видеоклип е свързан с кой сценарий.
Сценарий 2: https://www.youtube.com/watch?v=cdpvedRJ5h0 (Това е трейлър на филма на BBC First:
"Три момичета", който се основава на реални събития, случили се в Рочдейл, Великобритания).
Сценарий 3: Въпреки че клипът в YouTube се отнася по‐скоро до убийство, отколкото до
сексуална експлоатация и сексуално насилие, той съдържа някои много силни послания за
онлайн прелъстяването, които са много подходящи. Той показва колко лесно може да се случи
онлайн набеждаването, как то изолира жертвите и т.н. и това трябва да послужи за основа на
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дискусията. Този сценарий се фокусира върху това как може да се случи онлайн набеждаване, а
не сексуална експлоатация, но ние знаем, че много млади хора са набеждавани онлайн, за да
станат жертви на сексуално насилие.
https://www.youtube.com/watch?v=FQwkOSLApjQ Подготвен чрез игри: Убийството на
тийнейджъра Брек Беднар или https://www.youtube.com/watch?v=hZIYSCE‐ZjY Последната игра на
Брек (треньорът може да избере).
По‐голямата група да определи 5‐те си най‐подкрепящи действия, които насърчават безопасността
в опасни ситуации (20 минути).

Вид дейност

Използване на опасни сценарии за групово обсъждане, видеоклипове, които показват какви могат да
бъдат последствията, и групова работа за насърчаване на безопасно поведение.

Продължително
ст

От 90 до 120 минути в зависимост от това колко голяма е групата.

Пространство и
материали

Стая, оборудвана с лаптоп, видеопроектор, интернет връзка и озвучителна система за възпроизвеждане на
видеоклиповете. Голямо пространство, което позволява групата да бъде удобно разделена на по‐малки
групи, маси и столове. Флипчарт, хартия и химикалки. Помагала: Небезопасни сценарии и въпроси.
Ръководство: Небезопасни сценарии Съвети за обучителя.

Резултати от
обучението

В края на тази дейност участниците трябва да могат да:
1. Разпознаване на опасно поведение.
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2.
3.
4.
5.

Осъзнаване на последствията, които могат да настъпят при опасно поведение.
Да информират и съответно да повишат осведомеността сред своите връстници.
Осъзнаване на действията/подкрепата за връстници, които не са в безопасност.
Проучване на това кога да се действа/да се докладва на съответното лице.

Модул

2 Небезопасно поведение и поведение между връстници.

Източник:

Сценарии: Създадени от Rinova LTD
YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=cdpvedRJ5h0 (приложен към сценарий 2)
https://www.youtube.com/watch?v=FQwkOSLApjQ, https://www.youtube.com/watch?v=hZIYSCE‐ZjY
(приложен към сценарий 3).

Име на
дейността

Дейност 2.2 6 Видове натиск от страна на връстници

Цели

Участниците да придобият знания за 6‐те вида натиск от страна на връстници

Описание




Обучителят да раздели по‐голямата група на по‐малки групи и да даде на всяка група листовката
"6 вида натиск от страна на връстници".
Дайте на групите 5‐10 минути, за да обсъдят кой вид натиск от страна на връстници искат да
изследват.
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Обучителят да потвърди какъв тип натиск от страна на връстници изследва всяка група, като го
запише на флипчарта.
Обучителят да напише въпросите и задачата (на двеnd страници на флипчарт, като се увери, че
групите не виждат задачата, докато обсъждат въпросите) на флипчарт, за да могат младежите да
ги видят.
Накарайте всяка група да отговори на въпросите по‐долу (15 минути):
1. Защо натискът от страна на връстниците е толкова важен, когато говорим за сексуална
експлоатация/злоупотреба?
2. Можете ли да се сетите за примери, в които натискът от страна на връстниците може да
означава, че някой се съгласява на сексуална активност, която иначе не би направил?
3. Изберете пример, който да споделите с по‐голямата група.
Обучителят да даде на групите задачата по‐долу (30 до 45 минути):

Задача: Сега, като имате пример за натиск от страна на връстници, решете как ще го
разкажете/споделите с по‐голямата група: 1. като създадете песен/рап, за да разкажете историята на
вашия пример; 2. като изиграете (ролева игра) вашия пример; 3. като изберете член/ове на своята група,
който/които да предаде/т вашия пример на по‐голямата група. Обучителят да каже: Всяка група има 5
минути, за да сподели своя пример с по‐голямата група.



Съберете по‐голямата група заедно и всяка група представя своя пример по избран от нея начин.
След като всяка група представи своя пример, дайте няколко минути на по‐голямата група да
обсъди/разгледа примера за натиск от страна на връстници.

ВАРИАНТНО _
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Завършете сесията с "Храна за размисъл":
•

Като приятели, внучки, внуци, дъщери, синове, братя, сестри и братовчеди сме длъжни да бъдем
добри към себе си, към семействата си и към приятелите си.

•

Трябва да се грижим един за друг и да се грижим един за друг.

Мисля, че тази песен на Бил Уитърс казва всичко:
•

https://www.youtube.com/watch?v=fOZ‐MySzAac (Обучителят може да завърши сесията,
изпълнявайки тази песен или друга по свой избор).

Вид дейност

Работа по групи, дискусии и ролеви игри/писане/представяне на песни.

Продължително
ст

От 90 до 120 минути в зависимост от размера на групата.

Пространство и
материали

Голямо пространство, където групите могат да работят удобно, флипчарт, хартия и химикалки. Хартия и
химикалки за писане на групата, столове и маси. Интернет и/или озвучителна система, ако обучителят
иска да завърши сесията с песен, както и брошурата "6 вида натиск от страна на връстници".

Резултати от
обучението

В края на тази дейност участниците трябва да могат да:
1. Получихте знания за 6‐те вида натиск от страна на връстници.
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2. Разгледайте влиянието на натиска от страна на връстниците върху сексуалното развитие на
младите хора.
3. Да информират и съответно да повишат осведомеността сред своите връстници.

Модул

2 Небезопасно поведение и поведение между връстници.

Източник:

https://www.talkitoutnc.org/peer‐pressure/types‐of‐peer‐pressure/ (информация, получена от този уебсайт
за раздаването на материали за 6‐те вида натиск от страна на връстници).
YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=fOZ‐MySzAac (Незадължителен финал на сесията, Lean on Me
на Bill Withers).

Име на
дейността

2.3 Мрежи за подкрепа

Цели

Младите хора да изготвят списък с организации, които подкрепят млади хора, включително младежи,
които са жертва на сексуална експлоатация/изнасилване/изнасилване/насилие.
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Описание












Обучителят трябва да даде на участниците брошура и да им даде 20 минути за изпълнение на
дейността.
Обучаващият записва всеки въпрос на флипчарт, след което пита учащите за техните отговори и ги
записва. Направете това за всеки въпрос, който ще позволи на младите хора да научат за
организациите в техните местни или околни общности (30 мин.).
ВАРИАНТ: Обучителят може да раздели групата на двойки, като даде на всяка двойка 2/3
организации и помоли младите хора да отидат в интернет и да разберат (20 минути):
1. Данни за контакт с организацията
2. Работно време
3. Ако организацията приема самонасочвания, ако не, какъв е процесът на насочване от
страна на организацията?
Поканете обучаващите се да направят снимки на документите (5 минути) или можете да
предложите да ги напишете и да ги дадете на младите хора на следващата сесия (или да им
изпратите списъка по имейл).
Обучителят трябва да се увери, че разполага с предварително подготвен списък с местни
организации, които работят с млади хора във вашия район, и да се увери, че включва организации,
които са свързани с раздадените материали, включително организации, които подкрепят млади
хора, станали жертва на сексуална експлоатация/изнасилване/изнасилване/насилие.
Контекст в Обединеното кралство: https://www.thehavens.org.uk/ Този уебсайт разполага с
огромен ресурс от информация и тази организация приема самонасочвания от жертви на
изнасилване, без да се свързва с полицията, ако жертвата желае това, както и насочвания от
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професионалисти от името на жертвата. Моля, вижте приложения ресурсен документ за тази
дейност (в контекста на Обединеното кралство).
Вид дейност

Индивидуални въпроси и отговори, проучване и работа в група.

Продължително
ст

60‐70 минути в зависимост от размера на групата.

Пространство и
материали

Раздайте на обучаемите цветни химикалки, с които те биха могли да оцветят лицето си. Флипчарт, хартия
и маркери. Достатъчно голямо пространство за маси и столове. ВАРИАНТНО: интернет, лаптоп/компютър.
Всяка страна да разработи информационен материал за организациите, които подкрепят младите хора по
отношение на сексуалната злоупотреба/насилие/изнасилване/експлоатация; в списъка да се включат и
други местни организации, които подкрепят младите хора по отношение на психичното здраве,
бездомността и т.н.

Резултати от
обучението

В края на тази дейност участниците трябва да могат да:

Модул

Модул 2 Небезопасно поведение и поведение между връстници.

1. Участниците ще проучат местните организации в техните общности, които работят с млади хора.
2. Ще разполагате със списък на местни организации, които подкрепят млади хора, включително и
такива, които са преживели сексуално насилие/изнасилване/експлоатация.
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Източник:

www.shutter (Изображение на лицето)
https://www.thehavens.org.uk/ (Уебсайт The Haven: ресурс на Обединеното кралство)

Име на дейността

2.4 Роли и граници

Цели

Проучване на поведението и действията на младежки връстник

Описание

Обучителят да представи сесията и да обясни, че целта е да се проучат поведенията,
нагласите и действията, които бихте очаквали от връстници в младежка среда. Създадени
са слайдове в Powerpoint, които съдържат точки с подробности за някои от основните
моменти, свързани с всяка тема ‐ те не са изчерпателни и групата трябва да бъде
насърчена да ги допълва. След всеки слайд обучителят трябва да улесни дискусията, като
помоли групата да добави други важни точки и защо смятат, че трябва да бъдат включени.
В края на слайд 4 обучителят трябва да направи преглед на всички разгледани точки. На
последния слайд има няколко точки ‐ Какво правите? В зависимост от размера на групата
обучителят може да се раздели на по‐малки групи и да даде на всяка група по 1 или 2
сценария, които да разгледа и след това да представи на групата, или ако групата е малка,
обучителят може да улесни груповата дискусия, като разгледа всеки сценарий и вземе
решение за подходящи действия.

Вид дейност

Презентация и работа по групи
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Продължителност

60 минути

Пространство и материали

флипчарт, химикалки , Powerpoint

Резултати от обучението






Модул

да разберете поведението и нагласите, които се очакват от младежките връстници
Разберете някои от границите на младежкия връстник
Разбират необходимостта от насочване на връстниците към други подходящи
агенции.
да разберете кой може да бъде подходящ възрастен

IO2 ‐ Задача 2, модул 2

Източник:
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Цели на обучението 1

Модул/единица

2

Заглавие на
модула
Безопасно
поведение и
поведение между
връстници

2.1 Изследване на
опасни поведения
за насърчаване на
безопасни
поведения.

Знания

Умения

Нагласи

В края на модула
участниците
трябва да могат
да...

В края на модула участниците
трябва да могат да...

Модулът има за цел да възпита следните
нагласи:







да осъзнават
по‐добре
последствията
от опасно
поведение.



Насърчаване на по‐безопасно
поведение.
разбиране на границите и
подкрепящите действия, които
могат да бъдат предложени при



по‐уверени, когато разговарят с
връстници, които може да проявяват
опасно поведение.
По‐голяма осведоменост и разбиране
на последиците от опасното

1

Определяне на знанията, уменията и нагласите според Европейската референтна рамка за ключови компетентности за учене през целия живот:
https://eur‐lex.europa.eu/legal‐content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018H0604(01)&rid=7 [27.06.2019]
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Дейност 2.1
Небезопасни
сценарии,
изследва,
онлайн
обгрижване,
сексуално
обгрижване и
експлоатация.

2.2 Изследване на 6‐
те различни вида
натиск от
връстници и
как то може да
повлияе на
поведението.



Да придобиете
по‐добра
осведоменост
и разбиране за
различните
видове натиск
от страна на
връстници.
Дейност 2.2 6





опасно поведение от страна на
връстниците им, и кога да се
информира подходящ възрастен.

поведение.

Способност за идентифициране

на негативния и позитивния
натиск от страна на връстниците.
По‐голямо осъзнаване на това
как натискът от страна на
връстници може да бъде
използван, за да въвлече младия 
човек в нездравословни
сексуални преживявания или
избухване.

по‐уверени, когато говорят с
връстници, които са подложени на
натиск от страна на връстниците си в
поведение и/или ситуации, които са
нездравословни или опасни за тях
самите.
По‐добро осъзнаване и разбиране на
негативния и позитивния натиск от
страна на връстниците.
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вида натиск от 
страна на
връстници
насърчава
дискусията за
това как
натискът от
страна на
връстници
може да
повлияе на
индивида както
отрицателно,
така и
положително.
2.3 Мрежи за
подкрепа



придобиване
на знания и
осведоменост
за
организациите



Разбиране на въздействието на
отрицателния натиск от страна
на връстниците, когато младият
човек се адаптира към света на
по‐възрастните .

Да знаете как да проучвате
местни организации и да
извличате важни факти,
необходими за подкрепата на
младите хора.





По‐уверени в себе си, когато помагат
на връстници, които са поискали
помощ.
Познаване на местните мрежи за
подкрепа и начина за достъп до тях.
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в техните

местни
общности,
които
подкрепят
младите хора.
2.3 Мрежите за
подкрепа
насърчават
проучването на
местните
общности, за
да се намерят
организации на
местно ниво,
които
подкрепят
младите хора,
като се научат
данните за

да са по‐добре осведомени и да
разбират кои са
специализираните организации,
които са на разположение за
подкрепа на младите хора при
различни проблеми,
включително на млади хора,
които са били жертва на
сексуално
насилие/изнасилване/експлоата
ция.
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контакт,
работното
време и
процеса на
насочване.
2.4 Роли и
отговорности




придобиване
на представа за
това какво

включва и
какво не
включва ролята

на младежкия
връстник.

Признават важността на
разбирането на границите на
ролята
Разбиране на подходящите
пътища за насочване, за да се
осигури подкрепа
разпознаване на собствените си
ограничения и кога да потърси
допълнителна подкрепа и
насоки.






Увереност в разбирането на
наличната подкрепа за връстниците и
за себе си
Подобрена комуникация както с
колеги, така и в мрежи
Работа в мрежа
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Име на дейността

3.1 Кампания за повишаване на осведомеността чрез социални
медии (SoMe)

Цели

Повишаване на осведомеността и популяризиране на ролята на
младежките връстници от проекта KMS чрез канали, които достигат
до други млади хора.
 Обучителят представя целта на дейността
 Създайте план на кампанията и поставете цел SMART
(конкретна, измерима, постижима, релевантна и обвързана
със срок). Тези критерии помагат за ориентиране по време на
кампанията. Това прави кампанията реалистична и
постижима.
 Намерете целевата си група, за да предадете посланието си
по най‐конструктивния начин. Какви са техните нужди? Тази
стъпка трябва да направи съдържанието по‐конкретно и
подходящо за целевата група
 Определете каналите си и инструментите, с които
разполагате като ресурс. (Например, можете да се обърнете
към най‐близката институция (училище, клуб и т.н.), която
има акаунт в социалните медии, и да си сътрудничите с тях,
за да популяризирате посланието си чрез техния канал с вече
съществуваща аудитория. Може да познавате влиятелен
човек в мрежата си, който би искал да сподели идеите ви в
SoMe или нещо друго).
 Идентифицирайте своята мрежа, съюзници и потенциални
партньори. Кой би искал да си сътрудничи с вас? Кой има
интерес да достигне и до вашата специфична целева група?
 Идентифицирайте едносрични и запомнящи се фрази от
кампанията, които могат да предадат посланието ви точно и
кратко. (Те също така трябва да ангажират потенциалните
връстници да искат да научат повече за KMS и вашата
кампания. ) Опитайте се да формулирате описанията на
кампанията си на млад и лесен език, така че другите да ги
разберат лесно. Тази стъпка трябва да мотивира
получателите.
 Други съображения: Имате ли други идеи, които биха
помогнали на кампанията ви да събуди интереса и
ангажираността на други възможни колеги?

Описание
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Последната стъпка е да го направите. Вече имате лесен план
стъпка по стъпка, сега просто трябва да разпределите
отговорностите и да се заемете с работата.

Някои фактори за успех за целите на оценката
 Достъпност: Имаха ли младите хора достъп до вашата
кампания и имаха ли възможност да научат повече?
 Продължение: Може ли кампанията да функционира без
вашата подкрепа и може ли да се разпространи сред други
институции или лица?
Съвет:
Може да е полезно да се измисли подходящ пратеник, който да
бъде гласът на проекта. Може да е много полезно да се използва
някой/нещо, което има надеждна и надеждна роля за целевата
група.
Вид дейност

Групова дейност

Продължителност

3 часа за подготовка
Останалото ще зависи от това, какво ще решат да направят колегите
в кампанията си.
Групови пространства
Инструменти за писане и хартия
Телефон или компютър
Да съобщи за научените резултати от курса на KMS и да ангажира
повече колеги във важната работа за подкрепа на другите в тяхната
мрежа и за повишаване на осведомеността за насърчаване на
социалната промяна.

Пространство и
материали
Резултати от
обучението

Модул
3
Източник:
Цели на S.M.A.R.T. от Джордж Т. Доран

Име на дейността

3.2 Разработване на действия с институциите
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Цели

Създаване на устойчиво сътрудничество с местни участници,
обучители, политици, институции,

Описание

Тази част може да ви бъде полезна и ако трябва да завършите IO2 ‐
Модул 4 с връстниците си. Връстниците могат да предложат на
местните участници да представят дейностите си на семинар в
местно училище или да осъществят дейностите си в местен клуб,
организация и т.н.
 Обучителят представя дейността
 Връстниците се разделят на по‐малки групи от по 3‐4 души, в
които трябва да работят през цялото време.
 Поставете си цел ‐ какво е важното ви послание, какъв е
конкретният проблем, който искате да решите.
 Изберете целевата си група ‐ след това връстниците могат да
решат с коя институция или участник могат да се свържат, за
да се обърнат към целевата си група (ако става въпрос за
млади хора, къде се намират те и къде би било най‐полезно
да се обърнат към тях).
 Разберете кои дейности и материали биха били подходящи
за тази целева група и за институцията и съберете материали
и ключови послания от тази гледна точка в малко обучение
на вашата целева група.
 Метод ‐ обмислете как да представите посланието по най‐
добрия възможен начин, използвайте помощни материали и
предварително информирайте учителите, обучителите и т.н.
Бихте могли да подпомогнете работата и с помощта на
приложението KMS.
 Предложете на институцията или актьора повече материали
от KMS, за да създадете устойчиво обучение на целевата си
група.
 Направете оценка на институцията, с която сте си
сътрудничили, за да получите обратна връзка и да се
справите още по‐добре, ако имате възможност отново.

Вид дейност

Съвет: Би било повече от полезно да приложите APP като част от
това сътрудничество. Това е устойчиво решение за сътрудниците.
Групова дейност
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Продължителност

Зависи от това какво са избрали

Пространство и
материали

пространства за малки групи
Компютри и Wi‐Fi, за да могат връстниците да комуникират с други
участници.
Да работят заедно с други участници, за да разпространят
посланието на KMS в местното общество и да повишат
осведомеността по темата.
3

Резултати от
обучението
Модул
Източник:

Име на дейността

3.3 Призив за действие

Цели

Целта на тази дейност е да привлечете връстници да се присъединят
към вашата дейност/обучение/група на KMS и т.н.

Описание




Обучителят представя дейността
Връстниците решават в каква дейност/група/обучение искат
да поканят потенциалните си връстници да се включат.
 Решете чрез коя форма или медия искате да се свържете с
потенциалните си колеги.
Създаване на призив за действие (CTA)
 Създайте силно заглавие, което е конкретно и ясно.
 Използвайте начин на комуникация, който е от полза за CTA,
като силна картина и думи, които хората забелязват и
запомнят.
 Запишете отговора на въпроса "Защо?", който може да се
появи у колегите. Защо те трябва да се включат в този
проект? Отново кратко и ясно.
 Използвайте цифри и доказателства в краткия текст на вашия
CTA. Това е много убедително.
 Опитайте се да включите преживяна история, разказването
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Вид дейност

на истории е много ефективен инструмент, защото говори за
чувствата на получателя и е трудно да не се съгласиш с него ‐
то също е много мотивиращо.
 Когато CTA е завършен, можете да го публикувате.
 Можете да създадете CTA, който е свързан с дейност 3.1 или
3.4, за да покажете къде могат да участват получателите.
Групова дейност

Продължителност

1 час

Пространство и
материали
Резултати от
обучението

Класна стая
Компютър или хартия (и материали за декорация) за създаване на
CTA
Да общувате и да ангажирате други колеги с вашите дейности и да
сте наясно с проекта KMS.

Модул

3

Източник:
СЪВЕТ: Това може да се публикува и като част от упражнението 3.1, когато
популяризирате и повишавате осведомеността.

Име на дейността
Цели

3.4 ToT ‐ Обучение на обучители



Описание





Разширяване на мрежата на KMS в институциите на колегите
и създаване на по‐сигурна сфера в институциите, с които се
срещат.
Като предоставяте на другите някои от основните материали
и знания за материала на IO2
Обучителят представя дейността
Връстниците се разделят на по‐малки групи от по 4
връстници.
Всяка група решава за някои от основните материали, които
са им били предоставени по време на програмата KMS, и
избира неща, които е лесно да обяснят, и дейности, които
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биха могли да се практикуват от другите.
Групите от връстници представят своята мрежа в друг клас с
някои от основните статистически данни или с това, което би
било подходящо в друг клас.
Ако други потенциални връстници се интересуват от темите,
след като са чули представянето, и искат да станат
връстници, връстниците могат да поканят тези лица на
обучение на обучители (в този случай ‐ обучение на
връстници).
Те трябва да насрочат дата, на която новите връстници да се
запознаят с материала, може би под наблюдението на
младежки работник, за да могат те да задават въпроси.
След обучението на новите връстници, те вече имат
основните умения да отидат в своите класове и да бъдат по‐
наясно с тези проблеми и може би да уведомят своите
учители да обърнат внимание на проблемите и може би да
използват приложението в учебната програма.
Ако училището може да осигури постоянна мрежа, новите
връстници могат да бъдат обучавани отново и отново, за да
научат повече за програмата KMS.

Вид дейност

Групова дейност

Продължителност

3 часа

Пространство и
материали

Групови пространства
Компютри
Материалите на KMS на хартия, за да могат връстниците да избират
от тях
Предоставят на другите колеги основните материали, за да могат те
да излязат и да обърнат повече внимание на проблема и да се
опитат да подкрепят по‐безопасна среда в местните институции.
3

Резултати от
обучението
Модул
Източник:
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Модул 3 - Младежки партньорски мрежи
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Модул 3 - Младежки партньорски мрежи: Цел, ползи и устойчивост
и независимост
Описание на единица 3

Развитие на мрежата
Младите хора прекарват по-голямата част от времето си в групи и социално взаимодействие с
други млади връстници. При всяко социално взаимодействие съществуват кодове на общуване,
които могат да бъдат повече или по-малко подходящи. За да се развие здравословно и
продуктивно пространство в мрежата, е важно да се работи с начина, по който връстниците си
взаимодействат и се справят със ситуациите помежду си. Създаването на тези мрежи зависи от
контекста, какви са нуждите на конкретната група? Как те си взаимодействат най-ползотворно?
Именно това се опитва да установи подразделение 3 - добър начин на взаимодействие, създаване
на безопасна среда за споделяне и добро пространство за развитие самостоятелно и в групи.
Най-големият успех на групата в мрежа може да бъде помощта за самопомощ. За младежкия
работник може да е трудно да разбере и да се свърже със специфичните проблеми на младежите,
но младежкият работник може да улесни добрия начин на разговор и да помогне на връстниците
да разберат и да помогнат на себе си и един на друг - такава цел има например дейността с
дневника.
Роля, цел и ползи от младежките мрежи от връстници
Учебната програма дава възможност на младите връстници да създадат устойчива безопасна
мрежа, която улеснява ползотворните разговори, тъй като е доказано, че това е здравословен
начин за младите хора, които са пострадали от насилие, да се преборят със самотата и да се
подпомогнат да излязат от ситуацията като независими личности. Подкрепата от връстници е
начин за укрепване на всеки индивид. Затова ролята на мрежата е да създаде група от връстници,
между които има доверие и пространство за споделяне. Това е от полза не само за избягване на
самотата и отчуждението от другите връстници, но и за възможността да се споделят идеи, съвети
и подкрепа за съмишленици. В IO1 създадохме отправна точка за младежките работници, за да се
опитат да улеснят създаването на сигурна среда за младите хора, а също и да са наясно със
знаците и начините на разкриване. Този модул ще бъде изграден на тази основа, когато даваме
възможност на младите хора да изразяват себе си и създаваме система за подкрепа на връстници.

Проектът Keep Me Safe (2018-3-UK01-KA205-060055) е съфинансиран с подкрепата на програма "Еразъм+" на Европейската комисия.
Отговорността за съдържанието и материалите му се носи единствено от неговите автори. Комисията не носи отговорност за
използването на съдържащата се в него информация.

3.1 Опознайте себе си
Преди да се включите в която и да е мрежова група, и особено в мрежите на връстници, е важно
да знаете и да се чувствате комфортно с някои основни данни за себе си. Ето 10 въпроса, които
полагат добра основа за представяне в партньорска мрежа и ви подготвят да отговаряте на
въпроси за вас и вашата житейска ситуация:
1. С кого бихте предпочели да прекарвате времето си, ако можехте да избирате свободно?
2. За кои дейности бихте предпочели да прекарвате времето си, ако можехте да избирате
свободно?
3. Какво бихте купили, ако нямахте икономически граници?
4. Къде по света бихте останали да живеете, ако можехте да избирате свободно?
5. Как бихте прекарали ежедневието си, ако решите изцяло сами?
6. Посочете три неща, които бихте яли, ако можехте да избирате свободно?
7. Какъв би бил най-добрият комплимент, който бихте могли да получите?
8. Кой е най-важният човек, от когото можете да получите насърчение и комплименти?
9. Споменете три неща, които цените най-много в живота си?
10. Кое би било най-доброто нещо, което бихте могли да получите от тази мрежова група?
Какво би било необходимо, за да се случи това?
Източник: Датски фонд за психиатрия - http://www.psykiatrifonden.dk/forside/nyheder/nyhedsbrev-arkiv/blivklogere-pa-dine-personlige-onsker-og-mal
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3.2 Ръководство за разговори
Младежка група 15-21
Общи съображения
•

•

•

•
•
•

Преди да започнете какъвто и да е разговор и връзка в този контекст, трябва да
подчертаете, че всяка споделена информация се пази в стаята и не трябва да се обсъжда
никъде другаде.
Винаги е добре да се оттеглите. Преработването на вредните преживявания може да
бъде предизвикателство и ако то стане прекалено голямо, е важно да се оттеглите за
известно време.
Избягвайте да използвате думите насилие, злоупотреба и т.н. в пряк разговор. Това може
да бъде провокиращо и хората са склонни да се дисоциират в зависимост от това къде се
намират в процеса на разпознаване. Ако вашият връстник използва същите думи и
обръщения, разбира се, е нормално да се обърнете към проблема по същия начин.
Връстниците може да не разпознаят, че са малтретирани, затова имайте предвид, че
реакциите могат да се променят за секунда.
Обръщайте се към връстниците като към нормални хора, а към всяко обидно поведение
като към ненормално - те никога не трябва да се чувстват некоректни.
Не забравяйте да не слагате думи в устата им, тъй като избраните от вас думи могат да
създадат асоциации в съзнанието на колегите ви, които невинаги са подходящи при тези
обстоятелства.

Ръководство за разговори
Общо благосъстояние
Важно е да се уверите, че вашите връстници знаят и се чувстват комфортно да споделят уязвима
информация и опит помежду си в групата на мрежата. Затова инициаторът на разговора трябва да
знае как да се справи и да адресира преживяванията, които връстникът евентуално ще сподели.
Добър начин за започване на разговор е:
Някои млади хора, с които съм се срещал, са имали проблеми в семейството или в
домакинството си и с някои от тях са се отнасяли лошо. Те не знаят, че е нормално да
говорят за това и да споделят, за да може обкръжението им да им помогне. Затова започнах
да питам хората за тяхното благополучие, така че те да имат възможност да споделят, без
да е необходимо сами да поемат инициативата. И така, как сте вие? И какво е положението в
дома ви?
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Разгърнете опита
След като разговорът е започнал и ако връстникът сподели някаква информация, която ви се
струва, че не е в безопасност или е малтретиран у дома, е важно да попитате допълнително, за да
му помогнете. Често е много по-лесно и за двете страни да попитате за конкретни преживявания:
•
•
•
•

Чувствали ли сте се понякога несигурни в дома си?
Случвало ли ви се е някой в дома ви да изгуби самообладание и да си го изкара на вас?
Чувствали ли сте се унизени в отношенията си с някого от вашето домакинство?
Казахте ми, че се притеснявате да се приберете вкъщи след училище. Искате ли да
споделите защо това е така?

Завършване на разговора - Какво да правим сега?
За да се чувства връстникът в безопасност и да бъде взет на сериозно, е важно да знае, че сте там,
за да му помогнете и да го подкрепите. Признайте силните страни на връстника и способността му
да говори открито и се опитайте да се съсредоточите върху уменията на връстника и неговата
реакция на ситуацията, каквато и да е тя, като естествена. След разговора се консултирайте или се
обърнете към връстника и може би към младежкия работник/обучителя, към организациите и
центровете за помощ, които познавате от предишните модули, ако това е необходимо в дадената
ситуация.
Добре, че все пак дойдохте днес/на работа/в училище и поговорихте с приятел/ връстник.
Мога да си представя, че това са важни неща за вас, които можете да задържите. Ще
направя всичко възможно да бъда тук, за да ви подкрепя и да ви напомня, че не сте сами с
вашите преживявания. Освен това реагирате много естествено на ситуацията, в която се
намирате, защото всеки трябва да бъде в безопасност в собствения си дом. Познавате ли
центъра ..., където можете да се консултирате със специалист? И моля, чувствайте, че
можете да използвате нашата връзка/мрежа като безопасно пространство за споделяне.
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3.3 Кутията на Пандора
Име на дейността
Описание

Продължителност
Материали

Кутията на Пандорас
• Всички седят в кръг или полукръг
• Обучителят представя дейността
• Всеки поставя (анонимно) една (или
повече) дилема, проблем, опит и т.н.
на бележка, сгъва я и я поставя в
кутията/купата.
• Обучителят прочита на глас дилема, по
която някой иска обратна връзка или
съвет.
• Всеки получава минута-две, за да
помисли върху дилемата/проблема и
да каже как според него е най-добре
да се справим със ситуацията, как
бихме реагирали на настоящия
проблем и т.н.
• Толкова време, колкото е необходимо,
за да могат всички да отговорят на
въпросите си.
Стая за обучение, места в кръг, химикалки,
хартия, купа/шапка, кутия, обучител

"Кутията на Пандора" е добър начин за анонимно задаване на въпроси или споделяне на уязвима
информация, без да се налага да обяснявате пред групата от връстници или непременно да знаете
кой задава въпроса. С течение на времето връстниците вероятно ще се познават толкова добре, че
ще се разпознават във въпросите, но това все пак може да даде на младия човек дистанция към
споделеното преживяване/дилема, ако не ви се налага да я обяснявате сами пред всички, но все
пак искате да получите чуждо мнение или съвет за вашата ситуация.
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Това е и добър начин да позволите на връстниците да дават обратна връзка, подкрепа, съвети
един на друг, без да се налага да гледате връстник в очите и да коментирате живота му.

3.4 Вашата вътрешна прогноза за времето
Младежка група 13-16
За да започнете и да установите чудесно партньорско сътрудничество в мрежова група,
вътрешната прогноза за времето е добър начин да се запознаете с позициите на другите в
момента. Всеки ден в живота ни е различен един от друг и затова може да се наложи да
споделите дали днес сте в свежо и ведро тяло или в облачно настроение (като примери). Опишете
следните въпроси на групата си от връстници и на обучителя, преди да се впуснете в днешните
дейности и да се съобразявате с прогнозите за времето на другите и да проявявате внимание към
връстниците си според тяхното настроение:
•
•
•

Как се чувства тялото ви в момента?
Какво е настроението/настроението ви в момента?
Какви са някои мисли и въпроси, които ви вълнуват днес?
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3.5 Дневник на благосъстоянието
За да проведете добър диалог в групата на връстниците, прочетете на глас следните теми за
благосъстоянието/благополучието, за да започнете разговор по темите, преди да започнете да
пишете дневника си.
Отделете 3-5 минути на всяко твърдение за благосъстоянието и обсъдете и разширете
разбирането си за благосъстоянието. Не забравяйте да слушате внимателно връстниците си,
защото може да имате различни разбирания за това какво означава "да просперираш".

Полезност
Важно е да се чувствате полезни. За приятелите, семейството, работата или в друг контекст,
например в мрежова група. Те разчитат на вас и вие означавате нещо за тях, това е благополучие.

Баланс
Благополучието е свързано с това да сте в равновесие със себе си, за да можете да бъдете силни и
да се държите за себе си, когато животът ви е наистина труден поради скръб, криза или болест.

Яснота
Вашето благосъстояние се влияе от чувствата и действията ви. Ако се чувствате добре и сте
щастливи от житейската си ситуация, благосъстоянието ви е най-добро, ако ежедневието ви е
управляемо, например ако успявате да ходите на училище, да се виждате с приятелите и
семейството си.

Обучение
Ученето е от съществено значение за най-доброто ви благосъстояние, а "процъфтяването" зависи
от условията за учене и развитие.
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Реторика
Реториката в интернет и лице в лице се е развила и е много сурова. Думите са част от реалността,
в която живеем, и затова е важно да си показваме взаимно уважение и да говорим правилно един
на друг, със себе си и за себе си.

Възпитание
Благосъстоянието е свързано с това всяко дете да има възможност да расте в безопасна среда, с
поверителни отношения с възрастните и без тормоз.

Дневник
Сега прекарайте 15 минути насаме и запишете важни мисли и съображения по следните въпроси.
Спомнете си за това, което току-що обсъдихте с групата си от връстници. Също така, трябва да
споделите отговорите и мислите си само ако искате, и е напълно нормално да запазите дневника
за себе си.

Какво е благосъстоянието ви в групата на мрежата?
Какво е благосъстоянието ви у дома?
Ако има разлика, опишете я.
Какво правите, за да се чувствате добре в заобикалящата ви среда?
Какво очаквате от заобикалящата ви среда да направи за вашето благополучие?
Има ли нещо, което бихте искали да се промени във вашето благосъстояние?
Какви желания имате за себе си?
Какви желания имате за заобикалящата ви среда?
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3.6 РАБОТАТА на Байрън Кейти
Следните въпроси се използват за изследване и превръщане на негативните убеждения в
позитивни.
След като откриете негативно убеждение, започва дейността и вие започвате да си задавате
въпроси. Може би ще се наложи да запишете отговорите. Използвайте въпросите, които имат
смисъл за вас.
Способността да превръщате негативните мисли за себе си в положителни заключения е основен
инструмент за намиране на увереност в някои аспекти на живота ви, които преди са били
предизвикателство за вас. Това може да се случи, например, след като сте преживели
злоупотреба.
След като направите това упражнение, споделете комплиментите, качествата или силните страни,
които сте открили за себе си, с групата от връстници.
Започнете с намирането на спираща мисъл
или отрицателно убеждение, които влияят
негативно на живота ви.
Въпрос 1

"Не съм достатъчно добър", "Приятелите ми са
по-умни от мен", "Другите не ме харесват",
напр.
Вярно ли е това?
(Отговорът може да бъде само "да" или "не".
Ако отговорът е "да", преминете към въпрос
№ 2, ако отговорът е "не", преминете към
въпрос № 3.)
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Въпрос 2

Въпрос 3

Въпрос 4

Обърнете мисълта

Можете ли да сте сигурни/да докажете, че
това е вярно?
(Ако някой или нещо ви види отвън, ще се
убеди ли, че твърдението е вярно. Ако вярвате
в Бог, дали тогава Бог би повярвал, че това е
вярно?)
Какво се случва, когато повярвате в тази
мисъл?
• Внася ли стрес или спокойствие в
живота ви?
• Какви чувства изпитвате, когато
повярвате на тази мисъл?
• Как се отнасяте към себе си, когато ви
хрумне тази мисъл?
• Как се отнасяте към другите, когато ви
хрумне тази мисъл?
• Какви физически състояния имате,
когато вярвате в тази мисъл?
• Кога за първи път ви хрумна тази
мисъл? (Възраст, място, ситуация).
• От какво се страхувате, че ще се случи,
ако оставите тази мисъл и спрете да
вярвате в нея?

Кой бихте били без тази мисъл?
Затворете очи и си представете себе си без
тази мисъл за минута. Попитайте се какви
качества биха се проявили тогава.
Намерете 3 примера за мисли, които са също
толкова или повече верни, отколкото
негативната мисъл, която споменахте в
началото.
Пример:
"Другите не ме харесват" става "Другите ме
харесват". Запишете няколко примера защо
това е вярно:
Когато бях .... изпитах, че хората около мен ме
харесват.
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Когато с моята приятелка Кейт отидохме в
мола, си прекарахме чудесно и тя ми каза, че
съм добър приятел (което трябва да означава,
че ме харесва).
Този процес е създаден от Байрън Кейти
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Цели на обучението 1

Модул/единица

4

Заглавие на
модула
"Младежки
връстници
противодействат
на сексуалното
насилие

4.1 Разработване на
разбиране за това,
какво е социално.

Знания

Умения

Нагласи

В края на модула
участниците трябва
да могат да...

В края на модула
участниците трябва да
могат да...

Модулът има за цел да възпита следните
нагласи:



да разберете
какво е
социално
действие и





Умения за активно
слушане
Работа в екип
Социални умения





Младите хора могат да формулират
какво е социалната сфера и как тя може
да подкрепи техните общности.
Младите хора разбират по‐добре какво е

1

Определяне на знанията, уменията и нагласите според Европейската референтна рамка за ключови компетентности за учене през целия живот:
https://eur‐lex.europa.eu/legal‐content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018H0604(01)&rid=7 [27.06.2019]
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4.2 Проучете как
социалните
действия могат да
помогнат за
противодействие
на сексуалното
насилие

4.3 Работа в екип за
осъществяване на





как то може
да бъде от
полза за
общностите
да разберат
своя кратък
план за
проекта за
социално
действие
Как да
планирате и
реализирате
проект за
социално
действие

Да разберете

необходимо за планирането на
събитие/работилница за повишаване на
осведомеността







Умения за решаване
на проблеми
Комуникационни
умения
Умения за
управление на
проекти
Умения за слушане




Работа в екип
Слушане









Младите хора имат усещането, че могат
да допринесат за развитието на своите
общности като млади хора
Младите хора се чувстват овластени да
създават позитивни промени
Младите хора се чувстват удовлетворени,
тъй като допринасят за подобряване на
живота на своите връстници.
Младите хора се научават да работят
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социални дейности



4.4 Управление на
събития/проекти







как да
работите в
екип, за да
реализирате
проект
Как да
решаваме
проблеми в
група
Разбиране на
начина на
работа на
бюджетите
Как да
планирате
безопасно
събитие/семи
нар
Здраве и
безопасност




Комуникация
Преговори













Как да използвате
електронни таблици
на Excel
Управление на
бюджета
Промоция и
маркетинг
Управление на
времето
Комуникационни
умения







добре с другите
Младите хора научават как един отбор
играе според техните силни
страни/набор от умения
Младите хора се забавляват да работят с
други хора
Младите хора придобиват нови умения
един от друг
Младите хора се чувстват удовлетворени
и чувстват, че са променили живота на
своите връстници.
Младите хора придобиха нови умения и
знания от участието си в събитието и от
това, че се изслушваха взаимно.
Младите хора се сплотяват като група
млади социални активисти
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Умения за публично
говорене
Работа в екип
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Модул 5: Подкрепа от връстници на връстници
Учебни дейности
Обща цел на
сесията

> Съвети за защита на себе си и на колегите си
> Съвети как да реагирате положително на разкритията на колегите си
> Казуси

Резултати от
сесията

В края на обучението младежкият партньор ще...
1. да разберете защо е важна подкрепата от връстници и как да я оказвате.
2. да разберете как да реагирате положително на разкрития от връстници
3. Помислете за различни сценарии за разкриване на информация и техните възможни резултати.
4. да познават някои от признаците, които могат да означават, че с връстник се злоупотребява.
5. Разберете как разкриването може да повлияе на партньора

Описание

Обучение за младежи. Включва дискусия и интерактивни дейности.

Продължителност

Подкрепата на Европейската комисия за издаването на тази публикация не представлява одобрение на съдържанието, което отразява единствено възгледите на
авторите, и Комисията не носи отговорност за използването на съдържащата се в нея информация.

Пространство и
материали
Въведение в
сесията и
поддържане на
дома

Зала за обучение, столове и маси, химикалки, материали за дейности.
1.
2.
3.
4.
5.

Посрещане на участниците в стаята / поддържане на дома (тоалетни, противопожарни изходи и др.)
Представяне и опознаване (всеки се представя + дейност "историята на моето име").
Предоставете подробности за проекта KMS.
Прегледайте съдържанието на курса и причината за обучението.
Обяснете, че ще бъдат обсъждани деликатни въпроси, които може да се сторят на някои
притеснителни. Ако имат нужда да се оттеглят по някое време, това е нормално. Също така молим,
ако хората са достатъчно любезни да споделят своите преживявания, да не ги обсъждат извън тази
стая. Ако давате примери, моля, не използвайте ничии имена.

Подкрепата на Европейската комисия за издаването на тази публикация не представлява одобрение на съдържанието, което отразява единствено възгледите на
авторите, и Комисията не носи отговорност за използването на съдържащата се в нея информация.

Име на дейността

5.1 Да разбирате защо е важна подкрепата от връстници

Цели

Информиране и повишаване на осведомеността на младите хора за значението на
подкрепата от връстници, когато се говори за сексуално насилие.

Описание

1. Обучителят моли участниците да помислят за най-незабравимите си моменти през
изминалата година. Не е необходимо тази информация да бъде споделяна в групата.
2. След като всеки е помислил за най-незабравимия си момент, обучителят пита дали
участниците могат да помислят с кого биха искали да споделят тази информация (или вече
са я споделили с него). Приятел на връстници, родител, учител?
3. А какво ще кажете за проблемите си? С кого най-вероятно ги споделяте? От кого търсите
подкрепа? Приятел от връстници, родител, учител?
4. Обучителят обяснява, че като млади хора прекарваме по-голямата част от времето си с
приятели и връстници - в училище или навън. Обикновено споделяме много с приятелите
си и често се чувстваме най-комфортно да споделяме радостите и проблемите си с тях.
Смятаме, че хората на нашата възраст могат да ни разберат по-добре и това може да
помогне за по-лесното обсъждане на деликатни въпроси.
Това е една от причините, поради които е важно и полезно младите хора да бъдат
осведомени и информирани по въпросите, свързани със сексуалното насилие, тъй като
младите хора по-често разкриват пред своите връстници.

Подкрепата на Европейската комисия за издаването на тази публикация не представлява одобрение на съдържанието, което отразява единствено възгледите на
авторите, и Комисията не носи отговорност за използването на съдържащата се в нея информация.

5. Обучителят провежда групова дискусия.
Примери за въпроси: Съгласни ли сте с твърдението, че повечето млади хора предпочитат
да споделят мислите и проблемите си с приятелите си? Ако да, защо? А вие?
Били ли сте вече свидетели на ситуации, в които ваши приятели ви говорят за деликатни
теми? Знаете ли как да ги подкрепите?
Вид дейност

Групова дейност и дискусия

Продължителност

Обща продължителност: около 30 минути
10' за размисъл за най-незабравимия момент и с кого го споделят
5' за представяне от страна на обучителя на причините за важността на видеото и за
гледането му
15' за групова дискусия

Пространство и материали

Пространство: Пространство: Отворено пространство, където всички участници да
седнат в кръг, така че да се виждат (напр. кръгова формация) за дискусията.

Резултати от обучението

След приключване на дейността младежките работници трябва да могат да:
1. Разберете защо е важна партньорската подкрепа
2. Да осъзнаят своето разбиране за сексуалното насилие

Модул
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Подкрепата на Европейската комисия за издаването на тази публикация не представлява одобрение на съдържанието, което отразява единствено възгледите на
авторите, и Комисията не носи отговорност за използването на съдържащата се в нея информация.

Единица

Подкрепа от връстници на връстници

Име на дейността

5.2 Качества на добрия партньор за подкрепа

Цели

Познайте важните качества, които трябва да притежавате, ако искате да подкрепяте своите
връстници.

Описание

1. Обучителят представя основната цел на дейността
2. Обучителят пита участниците кои според тях са важните характеристики, които
трябва да притежавате, за да подкрепите приятел.
3. Обучителят записва качеството на дъската. Той/тя моли участниците да обяснят за
всяко качество защо смятат, че то е важно, и да дадат примери за използването на
тези нагласи.
4. Ако все още не е споменато, треньорът дава няколко допълнителни качества:
Помагайте - бъдете любезни и подавайте ръка, ако е необходимо.
Емпатичен - разбира и споделя чувствата на другите. Не осъжда.
Подходящ - лесно се говори с него.
Уважение - покажете на връстниците си, че ви е грижа за техните чувства и благополучие.
Доверие - бъдете човек, на когото връстниците могат да се доверят и да разчитат. Бъдете
честни, ако не сте сигурни какво да отговорите на връстниците си. Не се страхувайте да
потърсите помощ, ако е необходимо.

Подкрепата на Европейската комисия за издаването на тази публикация не представлява одобрение на съдържанието, което отразява единствено възгледите на
авторите, и Комисията не носи отговорност за използването на съдържащата се в нея информация.

Поверителност - трябва да уважавате правото на колегите си на поверителност и
неприкосновеност на личния живот. Не споделяйте личните им истории без тяхно знание.
Важно: ако подозирате, че ваш връстник е в опасност, че е малтретиран или експлоатиран,
можете да помолите възрастен за помощ. Някой, на когото имате доверие, или органите на
реда.
Важно е да знаете, че когато младият човек разкрива, трябва да "започнете с вярване",
никога не обвинявайте някого за това, което се е случило.
Попитайте връстниците си на кого се доверяват и ако е необходимо, поговорете за
получаване на подкрепа.
Вид дейност

Групова дейност

Продължителност

Обща продължителност: 30 минути
15' за мозъчната атака
15' за групова дискусия

Пространство и материали

Пространство: Стая, оборудвана с черна дъска. Открито пространство, в което всички
участници да седнат така, че да се виждат (напр. в кръг) за дискусията.
Материали: чиста хартия за записки, флипчарт и химикалки.

Подкрепата на Европейската комисия за издаването на тази публикация не представлява одобрение на съдържанието, което отразява единствено възгледите на
авторите, и Комисията не носи отговорност за използването на съдържащата се в нея информация.

Резултати от обучението

След приключване на дейността младежките работници трябва да могат да:
1. Разберете какви са качествата за предоставяне на добра партньорска подкрепа.

Модул
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Единица

Подкрепа от връстници на връстници

Източник:

Изправете се пред връстниците си: наръчник за обучение на младежи от връстници срещу
сексуалната експлоатация
0B

Име на дейността

5.3 Дейност с положителен отговор

Цели

Разбиране на емоциите на страданието и упражняване на умението да се реагира
положително на връстниците.

Описание

1. Участниците ще бъдат разделени на групи от по двама души. Едната е говорител, а
другата - отговарящ.
2. Говорителят ще получи картичка с кратко писмено изказване, което изразява
емоция. Говорещият ще го прочете тихо и ще усвои изказването. Ролята на
говорещия е да изиграе емоцията, свързана с изявлението. Пример. "Ти си
разстроен, защото родителите ти не ти позволяват да се присъединиш към похода в
училище".

Подкрепата на Европейската комисия за издаването на тази публикация не представлява одобрение на съдържанието, което отразява единствено възгледите на
авторите, и Комисията не носи отговорност за използването на съдържащата се в нея информация.

3. Респондентът не знае какво трябва да каже говорещият. Целта на отговарящия е да
се опита да идентифицира емоцията на говорещия и да реагира положително на
ситуацията, разигравана от говорещия. (Като имате предвид качествата на добрия
поддръжник, които бяха представени в предишната дейност).
4. Групата от двама души може да изиграе своя сценарий и ако желае, да го представи
пред групата.
5. Групата наблюдава ситуациите и се опитва да разбере емоциите на говорещия. Те
анализират и начина, по който е действал отговарящият, и се опитват да дадат
положителна обратна връзка на участниците.
6. Накрая обучителят провежда групова дискусия, като задава следните въпроси:
a. По-трудно ли беше да действате като говорител или като отговорник? Защо?
b. Трудно ли ви беше да определите емоцията на говорещия като отговарящ?
Трудно ли беше да разберете какво да кажете на говорещия и как да го
подкрепите?
c. Трудно ли беше да изразите емоциите си като оратор? Беше ли ви трудно да
изразите емоцията дори без да говорите?
СЪВЕТИ за обучителя:
Обучителят може да предложи няколко въпроса, които отговорникът може да зададе,
когато забележи, че нещо не е наред:
• "Има ли нещо, за което искате да поговорим?"
• "Забелязвам, че напоследък сте много тих. Има ли нещо, което те притеснява?
Искаш ли да поговорим за това?"
• "Изглеждаше разстроен, когато говорихме за това. Добре ли си?"

Подкрепата на Европейската комисия за издаването на тази публикация не представлява одобрение на съдържанието, което отразява единствено възгледите на
авторите, и Комисията не носи отговорност за използването на съдържащата се в нея информация.

[Адаптирано от Mc Elvaney, R. (2016). Как да помогнем на децата да разкажат за
сексуално насилие. London; Philadelphia: Jessica Kingsley Publishers].
ЗАБЕЛЕЖКА: Ако връстникът ви откаже да говори или да сподели как се чувства, не
настоявайте и му дайте да разбере, че няма проблем, ако все още не се чувства
комфортно да сподели какво чувства. Въпреки това, ако желаят, винаги могат да се
обадят на вас или на възрастен, на когото имат доверие, за да поговорят за това,
което ги притеснява.
Вид дейност

Групова дейност

Продължителност

Обща продължителност: 45 минути в зависимост от размера на групата
5' за представяне на дейността
5' за оратора да осмисли изказването и да помисли как да го изпълни
5' за изиграване на сценария по двойки
15' за групово представяне на сценарии и обсъждане
15' за групова дискусия

Пространство и материали

Пространство: Стая, оборудвана с черна дъска. Открито пространство, в което всички
участници да седнат така, че да се виждат (напр. в кръг) за дискусията.
Материали: Обучителят трябва да подготви достатъчно карти със сценарии, за да могат
участниците да изпробват и двете ситуации (говорещ и отговарящ).

Подкрепата на Европейската комисия за издаването на тази публикация не представлява одобрение на съдържанието, което отразява единствено възгледите на
авторите, и Комисията не носи отговорност за използването на съдържащата се в нея информация.

Изх. На изявления:
"Чувстваш се съсипан, защото баба ти е починала снощи."
"Чувствате се стресиран, защото отново не успяхте да се справите с теста по математика"
"Чувствате се разстроени, защото ви е трудно у дома"
Съвети за обучителя:
В крайна сметка можете да помолите участниците да напишат анонимни твърдения, които
изразяват емоции, въз основа на собствени примери.
Резултати от обучението

След приключване на дейността младежките работници трябва да могат да:
2. Разберете какви са качествата за предоставяне на добра партньорска подкрепа.

Модул
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Единица

Подкрепа от връстници на връстници

Източник:

Име на дейността

Въз основа на ръководството: Изправете се пред връстниците си: ръководство за обучение
на връстници срещу сексуалната експлоатация
1B

5.4 Признаци и симптоми на злоупотреба или експлоатация

Подкрепата на Европейската комисия за издаването на тази публикация не представлява одобрение на съдържанието, което отразява единствено възгледите на
авторите, и Комисията не носи отговорност за използването на съдържащата се в нея информация.

Цели

Научете се да разпознавате навреме различни признаци и симптоми, които могат да бъдат свързани със
сексуално насилие и/или експлоатация.

Описание

1. Обучителят моли участниците да помислят за различни симптоми - физически и поведенчески, които
според тях могат да бъдат свързани със сексуално насилие.
2. След като участниците помислят, те споделят различните признаци и симптоми, а обучителят ги
записва в колона на флипчарт, разделена на групи? Попитайте участниците дали са наблюдавали такива
симптоми и в колко от случаите те действително са били резултат от сексуално насилие?
3. Ако някой от участниците се чувства удобно, може да сподели личния си опит, как се е чувствал, какви
симптоми е имал. Споделял/а ли е с някого за тях, търсил/а ли е помощ, ако да, от кого - приятел,
родител, учител, служител на правоприлагащите органи?
4. Младите хора прекарват много време заедно, независимо дали в училище, в неформални групи по
интереси или просто с приятели - както лично, така и онлайн. Различните хора имат различен стил на
общуване, някои са по-отворени, а други са по-сбити по природа. за успешното разпознаване на
признаците на сексуално насилие наблюдението на комуникацията от страна на младежкия работник е
важно умение. Младите хора са по-склонни да споделят проблемите си с връстници, както и да търсят
съвет, подкрепа и помощ, когато са изправени пред проблеми.
Това е една от причините, поради които е важно и полезно младите хора да бъдат осведомени и
информирани за признаците и симптомите, свързани със сексуално насилие, тъй като е по-често
срещано младите хора да го разкриват пред своите връстници. Не оставяйте даден знак или симптом без
реакция с надеждата, че причината е друга, намерете подходящата форма и време, за да се обърнете

Подкрепата на Европейската комисия за издаването на тази публикация не представлява одобрение на съдържанието, което отразява единствено възгледите на
авторите, и Комисията не носи отговорност за използването на съдържащата се в нея информация.

към потенциалната жертва.
5. Обобщаване на видео https://www.youtube.com/watch?v=v1Qb4Zlj_c8
6. Обучителят провежда групова дискусия за възможните отрицателни ефекти.
Примери за въпроси: Опитайте се да си спомните случай на внезапна промяна в поведението на ваш
познат/приятел и как сте реагирали.
Как и кога ще реагирате сега?
Готови ли сте за ролева игра? Ще можете ли да разпознаете и определите дали знакът е следствие от
сексуално насилие, или има друга причина (сценарий в приложенията)
Вид дейност

Интерактивна работа по групи, решаване на казуси.

Продължителност

Обща продължителност на дейността: 60 минути
5' за представяне на темата
5' за обмисляне на симптоми и признаци
15'споделяне
10' видеопрезентация
25' обсъждания и заключения

Подкрепата на Европейската комисия за издаването на тази публикация не представлява одобрение на съдържанието, което отразява единствено възгледите на
авторите, и Комисията не носи отговорност за използването на съдържащата се в нея информация.

Пространство и материали Пространство: Удобна и просторна стая за участниците във формат полукръг. Оборудвана с аудиовизуална система, с възможност за намаляване на външната светлина и гледане на видео.
Материали: Медиен проектор, флипчарт, маркери, интернет връзки.
Резултати от обучението

В края на модула младежките работници трябва да могат да:
•
•
•
•
•

Да разпознава навреме различни признаци и симптоми
Разпознаване на рисковете за жертвата като възможен негативен ефект в бъдеще
Да сте подготвени да общувате правилно с потенциалната жертва.
Да информират и повишат осведомеността на своите колеги по темата.
Да знаете кога и как да действате/да докладвате.

Модул

5

Единица

Подкрепа от връстници на връстници

Източник:

Въз основа на ръководството: Изправете се пред връстниците си: ръководство за обучение на младежи
от връстници срещу сексуалната експлоатация и безплатни видео материали

Подкрепата на Европейската комисия за издаването на тази публикация не представлява одобрение на съдържанието, което отразява единствено възгледите на
авторите, и Комисията не носи отговорност за използването на съдържащата се в нея информация.

Име на дейността

5.5 Сценарии

Цели

Научете различни начини за реагиране при потенциално опасни ситуации.

Описание

1. Обучителят представя основната цел на дейността
2. Обучителят разделя участниците на по-малки групи от по 3 души.
3. Дайте на всяка група копие от сценария (Приложение 5.4 Сценарии).
4. Дайте възможност на всяка малка група да прочете и обсъди своя сценарий за общо 15 минути.
5. След като прочетат и обсъдят сценария, те трябва да отговорят на следните въпроси:
- Как се чувствате в тази ситуация?
- Имало ли е сексуално насилие?
- Съществуват ли непосредствени рискове за лицето?
- Какви ще са следващите ви стъпки?
6. След като всички групи отговорят на въпросите, обучителят записва на дъската всички
идентифицирани видове сексуално насилие и техните основни характеристики.

Вид дейност

интерактивна, групова работа

Продължителност

Обща продължителност на дейността: 45 минути

Подкрепата на Европейската комисия за издаването на тази публикация не представлява одобрение на съдържанието, което отразява единствено възгледите на
авторите, и Комисията не носи отговорност за използването на съдържащата се в нея информация.

5' за въвеждане на целите
15' за четене и обсъждане на сценариите
15' за отговор на въпросите
10' за окончателно обсъждане, оценка и заключения.
Пространство и материали Пространство: Удобна и просторна стая за работа на участниците в малки групи
Материали: Писмени сценарии, които ще бъдат раздадени на всички отбори, дъска и маркери.
Резултати от обучението

В края на модула младежките работници трябва да могат да:
•
•
•
•

Разпознаване на потенциална ситуация на сексуално насилие
Разпознаване на рисковете за жертвата
Да информират и повишават осведомеността на своите колеги по съответния начин.
Да знаете кога да действате/да докладвате.

Модул

5

Единица

Подкрепа от връстници на връстници

Източник:

Въз основа на ръководството: Изправете се пред връстниците си: ръководство за обучение на връстници
срещу сексуалната експлоатация

Подкрепата на Европейската комисия за издаването на тази публикация не представлява одобрение на съдържанието, което отразява единствено възгледите на
авторите, и Комисията не носи отговорност за използването на съдържащата се в нея информация.

Приложение 5.5 Сценарии
Сценарий 1:
Какво ще направя, ако приятел ме покани да му предложа сексуални услуги срещу пари?
Приятелят ви знае, че не разполагате с пари, защото майка ви е болна, трябва да платите таксите си за обучение, а брат ви има нужда
от стипендия за училище. Вашият приятел ви кани да спечелите "лесни пари", като просто прекарвате време с друг мъж след учебните
часове. Вашият приятел ви казва, че няма да се случи нищо лошо. Всичко ще стане много бързо и след това ще можете да спечелите
пари за семейството си.
Сценарий 2:
Какво ще направя, ако някой непознат ме помоли да работя като "модел"?
Докато се прибирате от училище, непознат ви обръща внимание. Той случайно ви пита дали искате да станете модел, защото сте
красива и изглеждате идеална за тази работа. Предложението ви заинтересува, тъй като се нуждаете от пари за училищен проект.
Смятате, че би било готино да бъдете модел. Човекът ви казва, че принадлежи към легитимна агенция, и разказва за всички
талантливи, големи модели, с които са работили в миналото. Впечатлен, казвате, че ще помислите за това. Лицето ви дава визитната
си картичка и ви пита за адреса и номера на телефона ви, за да се свърже с вас.
Сценарий 3:
Какво да правя, ако партньорът ми ме помоли да извършвам сексуални действия, за които не се чувствам готов?
Сценарий 4:

Подкрепата на Европейската комисия за издаването на тази публикация не представлява одобрение на съдържанието, което отразява единствено възгледите на
авторите, и Комисията не носи отговорност за използването на съдържащата се в нея информация.

Какво ще направя, ако човек, с когото съм се запознал онлайн, ме покани да се срещнем някъде?
Сценарий 5:
Какво ще направя, ако възрастен човек, на когото имам доверие, ми каже, че е влюбен в мен?
Сценарий 6:
Какво ще направя, ако мой добър приятел от средностатистическо семейство ме покани в скъп ресторант без конкретна причина?
Сценарий 7:
Какво ще направя, ако намеря скрита камера в семейната баня?
Сценарий 8:
Какво ще направя, ако леля ми предложи на мен (16-годишно момиче) да отида с нея на нудистки плаж?
Сценарий 9:
Как ще реагирам, ако лекарят ме помоли да се съблека, а аз не смятам, че това е необходимо?

Подкрепата на Европейската комисия за издаването на тази публикация не представлява одобрение на съдържанието, което отразява единствено възгледите на
авторите, и Комисията не носи отговорност за използването на съдържащата се в нея информация.

Сценарий 10:
Какво да правя, ако имам информация за сексуално насилие, но съм заплашван, че ще я споделя със самоубиец?
Повече сценарии....

Име на дейността

5.6 Съвети как да предпазите себе си и връстниците си от сексуално насилие

Цели

Научете какви са възможните начини да предпазите себе си и връстниците си от сексуално насилие
и експлоатация.

Описание

Обучителят представя основната цел на дейността.
1. Обучителят моли участниците да помислят за различни ситуации, в които е имало възможност за
сексуално насилие, и как са реагирали.
2. След като участниците помислят, те споделят своите случаи и действия. Обучителят дава
примерни съвети - парти с хора, на които имате доверие, знайте границите си, пазете питието си,
знайте кога и как да си тръгнете, бъдете добър приятел.
3. Дискусия за самозащита. Обучителят избира участниците и ги пита: "Къде са вашите лични
граници и как казвате "НЕ" в случай на тяхното нарушаване?" "Същите ли са тези граници за вас,
когато сте онлайн?" Нека останалите участници да коментират това, което са чули или преживели.
Обобщението се записва на флипчарта.

Подкрепата на Европейската комисия за издаването на тази публикация не представлява одобрение на съдържанието, което отразява единствено възгледите на
авторите, и Комисията не носи отговорност за използването на съдържащата се в нея информация.

4. Дискусия - как да се държим като странични наблюдатели. Никога не отминавайте с мълчание ако виждате, поне кажете нещо, ако не е възможно да се действа. Обобщение на флипчарта.
(сценарий в приложенията)
Вид дейност

Дискусия в групата. Решаване на казус със сценарий.

Продължителност

Обща продължителност на дейността: 60 минути
5' за представяне на темата и целта
15' за споделяне на примери
15' за дискусия за самозащита
15' за обсъждане от странични лица
10 години за окончателна оценка и заключения.

Пространство и материали

Пространство: Голяма стая с достатъчно място за сядане на всички участници (напр. кръгова
формация).
Материали: хартия за флипчарт.

Резултати от обучението

В края на модула младежките работници трябва да могат да:
- Да осъзнават личните си граници и да разпознават потенциални ситуации на сексуално насилие
- Да знаете как и кога да казвате НЕ

Подкрепата на Европейската комисия за издаването на тази публикация не представлява одобрение на съдържанието, което отразява единствено възгледите на
авторите, и Комисията не носи отговорност за използването на съдържащата се в нея информация.

•
•
•

Разпознаване на ранните предупредителни сигнали за сексуални престъпления
Не мълчете и не пазете злоупотребата в тайна
Да се погрижите за онлайн присъствието си

- Да информират и повишат осведомеността на своите колеги по темата.
- Да знаете кога и как да действате/да докладвате.
Модул

5

Единица

Подкрепа от връстници на връстници

Източник:

Въз основа на ръководството: Face your peers: a youth peer education guide against sexual exploitation
и NSPCC Recognition and responding to abuse learning course

Име на дейността

5.7 Съвети как да реагирате положително на разкрития от колеги

Подкрепата на Европейската комисия за издаването на тази публикация не представлява одобрение на съдържанието, което отразява единствено възгледите на
авторите, и Комисията не носи отговорност за използването на съдържащата се в нея информация.

Цел

Научете как да се държите в случай на разкриване на информация. Как да преодолеете
контраинтуитивните действия.

Описание

Обучителят представя основната цел на дейността.
1. Обучителят моли участниците да помислят за различни ситуации, в които връстници споделят
личен опит с възможност за сексуално насилие и как са реагирали.
2. След като участниците помислят, те споделят своите случаи и действия. Обучителят дава
примерни съвети и се опитва да обобщи на флипчарта начините, по които младите хора могат да
разкрият злоупотреба, а също и ДО и ДОН при реагиране на разкриването и ги групира.
3. Открито обсъждане на положителните поведенчески действия, често допусканите интуитивни
грешки.
4. Проведете дискусия за това как да се справяме с предизвикателни разкрития с примери.
Самостоятелното действие не е единствената възможност!
5. Национални и международни ресурси за подкрепа

Вид дейност

Дискусия в групата. Решаване на казус със сценарий.

Продължителност

Обща продължителност на дейността: 60 минути
5' за представяне на темата и целите
15' за споделяне на примери
15' за обсъждане на начините за разкриване на информация и действията DOs и DON't

Подкрепата на Европейската комисия за издаването на тази публикация не представлява одобрение на съдържанието, което отразява единствено възгледите на
авторите, и Комисията не носи отговорност за използването на съдържащата се в нея информация.

15" за това как да се справяме с нестандартни ситуации на оповестяване
10 години за окончателна оценка и заключения, възможности за подкрепа
Пространство и материали

Пространство: Голяма стая с достатъчно място за сядане на всички участници (напр. кръгова
формация).
Материали: хартия за флипчарт.

Резултати от обучението

В края на модула младежките работници трябва да могат да:
- Да познава възможните случаи на разкриване на информация и техните форми и да знае как да
реагира.
- Да знаете "Дос" и "Дон" при реагиране на разкриване на информация
- Да се запознаете с грешките в интуитивното поведение и как да ги избягвате.
- Обучение на положителни поведенчески действия
- Да знаете как да действате и да се справяте в случаи на частично или трудно разкриване.
- Да информирате и повишите осведомеността на колегите си по темата.
- Знаете кога и как да действате/да съобщавате, като използвате национални и международни
ресурси за подкрепа

Модул

5

Подкрепата на Европейската комисия за издаването на тази публикация не представлява одобрение на съдържанието, което отразява единствено възгледите на
авторите, и Комисията не носи отговорност за използването на съдържащата се в нея информация.

Единица

Подкрепа от връстници на връстници

Източник:

Въз основа на ръководството: Face your peers: a youth peer education guide against sexual exploitation
и NSPCC Recognition and responding to abuse learning course

Подкрепата на Европейската комисия за издаването на тази публикация не представлява одобрение на съдържанието, което отразява единствено възгледите на
авторите, и Комисията не носи отговорност за използването на съдържащата се в нея информация.

Модул/единица

5

5.1.

Цели на обучението

1

Знания

Умения

Нагласи

Учебни дейности

В края на модула
участниците трябва
да могат да...

В края на модула
участниците трябва
да могат да...

Модулът има за цел
да възпита следните
нагласи:

Разберете защо е важна
партньорската
подкрепа

Разберете защо е
важна партньорската
подкрепа.

Предимства на
комуникацията
"връстници обучават
връстници

Да осъзнаят своето
разбиране за
сексуалното насилие

Правилен избор на
човек и време за
споделяне.
Овладяване на
уменията за
общуване.

Изразяване на
осведоменост по
въпроси, свързани със
сексуалното насилие.

Подкрепа от връстници
на връстници

Разкриване на
информация от колеги

Как да споделяте
информация

Културни нагласи и
човешко поведение
(саморазкриване)

Разпознаване на
признаци на насилие
при общуване с
връстници.

Разбиране на
значението на онлайн
разговорите, които
водят до разкриване
на информация.
Уважавайте личното
пространство и
личните качества, но
не и за прикриване на
насилие.
Развиване на нагласа
за гъвкава емпатия
при работа с млади
хора. Усвояване на
междукултурната
комуникация чрез
решаване на казуси.

5.2.

Качества на добрия
партньор:

Да развият или

Подобряване и

подобрят знанията и

прилагане на основни

Основни качества на
младежкия работник за
ефективна подкрепа от
връстници.

разбирането си за

и усъвършенствани

необходимите

качества и умения,

качества за

свързани с

Да се изрази
информираност за
основните и
разширените
качества, необходими
на младежкия

1

Определяне на знанията, уменията и нагласите според Европейската референтна рамка за ключови
компетентности за учене през целия живот: https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018H0604(01)&rid=7 [27.06.2019]
Подкрепата на Европейската комисия за издаването на тази публикация не представлява
одобрение на съдържанието, което отразява единствено възгледите на авторите, и Комисията
не носи отговорност за използването на съдържащата се в нея информация.

Разширени качества.

ефективна подкрепа

партньорската

работник.

Казуси за практиката.

от връстници, за да

подкрепа. Да се

работят по-

развият уменията на

ефективно с млади

HEART, за да бъде

Подобряване на
качествата чрез
правилно използване
на подхода HEART.

хора от различни

полезен младежки

среди.

работник и да оказва

HEART - за да се
развият знанията за
този подход.
Конфиденциалността
като ключ към
успешната подкрепа
от връстници. Къде
свършват границите?

навременна
подкрепа на
връстници.
овладяване на нивата
на поверителност и
начините на реакция
в случаи на реална
опасност или на

Подобряване на
личностните качества,
които са важни за
развитието на
приобщаваща работа
с млади хора, чрез
работа в групи за
решаване на казуси.
Разберете плюсовете
и минусите на
конфиденциалността
и кога тя се превръща
в съучастие.

продължаващо
насилие с помощта на
казуси
5.3.

Дейност с положителен
отговор

Познаване на

Овладяване на

качествата на

вербална

Разбиране на емоциите
на страданието и
упражняване на
умението да се реагира
положително на
връстниците.

говорещия и

емоционална

отговарящия.

комуникация с

Разпознаване на
емоциите и как да се

положителна
реакция.

реагира

Разпознаване на

положително, за да

комуникационните

се окаже ефективна

знаци, изразени от

подкрепа на

връстниците, с цел

връстниците.

ефективна подкрепа.

Възможностите,

Умения за

които дава

наблюдение -

наблюдението като

дистанционно

трета страна,

откриване на

емоционалната

симптоми на

Да се изрази
разбиране за
емоциите на хората,
тяхното разнообразие
и различните начини
на изразяване.
Усъвършенствайте
качествата си на
слушател и овладейте
вербалните и
невербалните знаци.
Развиване на нагласа
за гъвкава емпатия
при работа с млади
хора, за да се
преодолее желанието
да се говори.
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5.4.

неутралност като

сексуално насилие в

инструмент за

ролеви игри по

откриване.

различни сценарии.

Признаци и симптоми
на злоупотреба или
експлоатация

да подобрят и

Усвояване на умения

обогатят знанията си

за своевременно

за различните

разпознаване на

Научете се да
разпознавате навреме
различни признаци и
симптоми, които могат
да бъдат свързани със
сексуално насилие
и/или експлоатация.

симптоми -

различни признаци и

физически и

симптоми чрез

поведенчески, които

ролеви игри.

според тях могат да
бъдат свързани със
сексуално насилие.
Напомняне на хората
и институциите, с
които да споделят и
да търсят помощ и
съдействие

5.5.

Вашият личен балон
Самостоятелно
определяне на личните
граници

Усъвършенстване на

общуване с
потенциална жертва.
Да знаете кога, как и
на кого да
действате/да
докладвате

Умения за

знанията за личните

разпознаване на

граници, личното

личното пространство

пространство и как

и индивидуалната

да го пазим.

социална дистанция в

отговор - научете се
да го използвате
правилно.
Признаци на
сексуални
престъпления и как

да информират и
повишават
осведомеността на
колегите си по темата.

уменията за правилно

Подобряване на

НЕ или СТОП също е

Разпознаване на
рисковете за жертвата
като възможен
негативен ефект в
бъдеще.

контекста на
мултикултурното
общуване чрез
ролева игра.
Да знаете как и кога
да казвате НЕ.
Мълчанието не е

Повишаване на
осведомеността за
вредата от
премълчаването на
сексуалното насилие и
за негативните
последици от това
мълчание.
Повишаване на
осведомеността
относно присъствието
и поведението в
интернет.
Разпознаване на
злоупотреби и
реагиране на тях
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те влияят на

опция в

реакцията на хората
по отношение на
личното
пространство.
5.6.

Съвети как да
предпазите себе си и
връстниците си от
сексуално насилие
Научете какви са
възможните начини да
предпазите себе си и
връстниците си от
сексуално насилие и
експлоатация.

Случаи на

Усъвършенствайте

самозащита и

уменията си за

защита от връстници

безопасно

и стратегии за

присъствие в

избягване на

интернет, научете

възможна сексуална

къде обикновено има

злоупотреба на живо

капани и как да ги

и онлайн.

избягвате.

Защитната роля на

Използването на

страничния

сценарии подобрява

наблюдател.

реакциите към

Подобряване на
познанията за
ранните

Повишаване на
осведомеността за
опасностите, свързани
с онлайн
комуникацията,
онлайн рекламите.
Развиване на
нагласата за гъвкава
емпатия при работа с
млади хора, които се
опитват да
взаимодействат с
връстниците си, когато
те споделят своя опит.

реални случаи на
"скрити" действия на
сексуално насилие.

предупредителни
сигнали за сексуални
престъпления.
5.7.

Съвети как да реагирате
положително на
разкрития от колеги

Получаване или

Усъвършенстване на

подобряване на

уменията за справяне

знанията за видовете

с различни видове

Научете как да се
държите в случай на
разкриване на
информация. Как да
преодолеете
контраинтуитивните
действия

оповестяване.

разкриване на

Как да постъпваме и
как да не
постъпваме, когато
реагираме на
разкриване на
информация.

информация контрол върху
реакциите в режим
на решаване на
казуси.
Усъвършенстване на

Повишаване на
осведомеността
относно важността на
това да не се пропуска
първоначалният
момент на разкриване
как да се действа
правилно.
Повишаване на
осведомеността на
връстниците и
колегите относно
положителните
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Познайте често

уменията при

допусканите

частично или трудно

интуитивни грешки в

разкриване и как да

поведението и как

се преодолее

да ги избягвате.

предизвикателството.

поведенчески
действия, често
допусканите
интуитивни грешки.

Обучавайте
положителни
поведенчески
действия.
Знаете кога и как да
действате/да
съобщавате, като
използвате
национални и
международни
ресурси за подкрепа
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