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Партньори-България организира регионален уъркшоп за 
доброволци от пет държави 

 

На 18 и 19 септември ФПБ проведе 
двудневен интерактивен уъркшоп 
за разработване на програма за 
обучение по системата „връстници 
обучават връстници” в рамките на 
регионалната програма „Ефекти-
вен отговор на трафика с деца” 
(Child Trafficking Response 
Programme - CTRP). Семинарът се 
проведе в Кюстендил с участието 
на десет координатора на младеж-
ки центрове и 29 младежи-
доброволци от пет страни - Алба-
ния, България, Косово, Черна гора 
и Румъния. Всички младежи взеха 
активно участие в уъркшопа. Тех-
ният опит и знания се очаква да 
допринесат в разработването на 
адаптирани за всяка от страните 
ръководства за обучение на връст-
ници. 
Разработването на тези ръководст-
ва не само развива треньорските, 
творчески и аналитични способ-
ности на младежите, но и ги прави 
активни участници в постигането 
на целите на програмата и разп-
ространението на нейните модели. 
Това също дава възможност на 
младежите активно да изпълняват 

превантивни дейности и кампа-
нии в общността, да повишават 
осведомеността сред своите 
връстници и семейства.  
Ръководството за обучение на 
връстници се явява необходим 
елемент от програмата, за да 
може всяка от страните да доп-
ринесе за по-обстойното доку-
ментиране на работещия си 
модел за закрилата на детето. 
Главната цел на подобно ръко-
водство е не само да повиши 

знанията и осведомеността на мла-
дежите по отношение на различните 
социални проблеми, но и да им пре-
достави шанса да развият социални-
те си умения чрез практически уп-
ражнения. Наръчникът включва 
теми свързани с различните рискови 
фактори, на които децата са изложе-
ни, както и с развиването на умения 
за самостоятелен живот. Отделните 
теми предоставят на младежите мо-
дел на работа, който подпомага по-
ефективната им подготовка за пред-
ставяне на заложените урочни еди-
ници. 
Фасилитатори на семинара бяха 
двама координатори и пет младежи-
доброволци от ФБП. Основен акцент 
бе дискутирането на идеи и практи-
куването на технически умения за 
разработване на собствени ръковод-
ства за провеждане на обучение на 
връстници. 
В допълнение към основните дей-
ности, семинарът даде възможност 
на участниците да споделят мнения, 
обменят опит и практики от своята 
работа по програмата. По време на 
уъркшопа, те представиха и обсъди-
ха собствената си визия за рискове-

те, пред които са изправени младежите 
от техните общности и превантивните 
дейности, които считат за ефективни. 

 
В края на семинара, участниците споде-
лиха своите впечатления. Всички оце-
ниха участието си като ползотворен 
опит и добра възможност да научат 
нови неща, които да подпомогнат рабо-
тата им по програмата, както и да обме-
нят опит с връстниците си от другите 
държави, включени в проекта. 
През двата дни, прекарани в Кюстендил, 
младежите намериха много нови прия-
тели. Затова, ФПБ създаде Фейсбук 
група като споделено виртуално прост-
ранство, в което младежите могат да 
общуват и споделят снимки и клипчета 
от участието си в местните, национални 
и регионални инициативи по проекта. 
Доброволците решиха да кръстят своята 
група “CTRP – Creative Team, 
Responsible Peer Leaders” (Креативен 
екип, отговорни доброволци). Групата е 
достъпна на 
http://www.facebook.com/#!/group.php?gi
d=154950234538623   
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Съвместни инициативи с Националната комисия за борба с 
трафика на хора 

На 15 юли секретарят на Нацио-
налната комисия за борба с тра-
фика на хора (НКБТХ), г-жа Ан-
тоанета Василева посети ресурс-
ния център на ФПБ в град Кюс-
тендил. Целта на нейната визита 
бе да се запознае с участниците в 
програмата на ФПБ за превенция 
на трафика с деца и с дейността на 
центъра. Младежите-доброволци 
представиха на г-жа Василева 
своята работа и идеята си за раз-

работване на пособие 
за обучение на връст-
ници.  
След срещата секре-
тарят на НКБТХ по-
кани координатора на 
ресурсния център и 
трима от доброволци-
те да организират 
общо четири обуче-
ния за доброволци 
към местните коми-
сии в Пазарджик и 
Монтана. Темата на 
тези семинари бе 

доброволчество и обучение на 
връстници. Първите две тридневни 
обучения се проведоха в периода 24 
– 30 септември с доброволци в два-
та града. Участниците дискутираха 
концепциите за доброволчество, 
работа в общността и подхода 
„връстници обучават връстници” 
(разработване и провеждане на 
урочни единици, фасилитаторски 
умения, оценка на ефективността). 
Последващите две обучения бяха 

изцяло практически насочени и се про-
ведоха в седмицата на Европейския ден 
за борба с трафика на хора (18 – 22 
октомври). Доброволци от двата града 
изнесоха уроци пред свои връстници от 
местните гимназии, заедно с добровол-
ците от Кюстендил. 
В началото на февруари 2011г. се очак-
ва НКБТХ да организира обучение, в 
партньорство с ФПБ, с около 50 добро-
волци от петте местни комисии (Варна, 
Бургас, Монтана, Пазарджик и Сли-
вен). Целта на обучението ще е освен 
затвърждаване и придобиване на уме-
ния за осъществяване на превантивна 
дейност по проблема трафик на хора, и 
създаването на една ефективна мрежа 
от доброволци, работещи по проблема 
в различните градове. В края на сеп-
тември Партньори-България предоста-
ви на Националната комисия своето 
ръководство за обучение на връстници. 
Очаква се то да бъде отпечатано и раз-
пространено сред младежите-
доброволци към комисиите, с цел да 
подпомогне работата им с връстници. 

 

ФПБ проведе обучения за изграждане на капацитет на 
експерти от Самоков и Кюстендил 

През летните месеци ФПБ органи-
зира четири обучения за изгражда-
не на капацитет в градовете Само-
ков и Кюстендил с общо 30 екс-
перта от сферата на социалните и 
образователни услуги за деца (пе-
дагогически съветници, обществе-
ни възпитатели, директори на учи-
лища, социални работници и др.) 
Първите две обучения на тема 
„Методология за идентифициране 
на деца, потенциални жертви на 

трафик” се проведоха на 1-2 юли в 
Самоков и на 8-9 юли в Кюстендил. 
Участниците обсъдиха факторите, 
които излагат децата на риск от тра-
фик, българското законодателство, 
засягащо този проблем, подхода, 
базиран на правата на детето, про-
фили на жертви и потенциални жер-
тви, провеждане на дълбочинно 
интервю с жертви на трафик и наси-
лие. 
Повечето от участниците споделиха, 
че преди обучението са имали пред-
става, но не и задълбочени познания 
по темата трафик на деца. Тъй като 
всички участници се сблъскват в 
ежедневието си със случаи на деца, 
преживели злоупотреба или деца в 
риск, те оцениха придобитите зна-

ния като полезни и приложими в кон-
текста на своята работа. 

 
Последващите две обучения на тема 
„Позитивни подходи за работа с деца 
в риск” се поведоха на 3-4 септември в 
Самоков и на 8-9 септември в Кюс-
тендил със същата група от експерти. 
По време на обучението участниците 
имаха възможността да обсъдят въп-
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росите за комуникативното разви-
тие в детска възраст, разбирането 
на предизвикателното поведение 
като вид комуникация, процеса на 
функционална оценка, подготовка 
на план за поведенческа подкрепа, 
значимостта на включените наме-
си, ученето чрез ежедневни дей-

ности, подкрепа и изграждане на 
позитивни взаимоотношения със 
семейството. След обучението, 
повечето участници споделиха, че 
представената методика е промени-
ла начина, по който възприемат 
предизвикателното поведение. 
Преди за тях то е било показател за 

проблеми във възпитанието, сега вече 
го разчитат като знак, че зад подобно 
поведение се крие проблем, за реша-
ването на който, на детето трябва да 
бъде оказана подкрепа. Участниците 
признаха и важността за прилагане на 
позитивни подходи не само при деца-
та, но и при техните семейства. 

 

Обучение за експерти по позитивни подходи за работа с 
деца с емоционални и поведенчески затруднения  

През май 2010 ФПБ про-
веде обучение за експерти в 
областта на образованието за 
прилагане на позитивни под-
ходи и физическа намеса за 
подкрепа на деца с емоцио-
нални и поведенчески зат-
руднения. В момента в Бъл-
гария значителен брой деца с 
емоционални и поведенчески 
затруднения не получават 
необходимата социална под-
крепа както в домовете и 
семействата си, така и сред 
обучаващите ги лица и институ-
ции – учители, възпитатели, соци-
ални работници. Така те са лише-
ни от възможността да общуват 
със своите връстници, да бъдат 
самостоятелни и равнопоставени 
в социалната среда. В резултат на 
това, голяма част от техните спо-
собности и социални умения ос-
тават недостатъчно развити. Дъл-
госрочните последици от липсата 
на адекватен подход към пробле-
мите на тези деца води до риск от 
трайна социална изолация и неу-

мение за справяне с житейски ситу-
ации.  

Обучението бе насочено към 
учители, възпитатели, социални 
работници, педагогически съветни-
ци и други специалисти, работещи в 
образователни институции в стра-
ната. 14 експерта от седем българс-
ки града взеха участие в обучение-
то. Предложената методика е от 
изключително значение при подго-
товката на учители, възпитатели, 
педагогически съветници и социал-
ни работници, а понастоящем по-

добни курсове в българските 
университети не са включени. 

Обучението се състоеше 
от два модула – „Позитивни 
подходи” и „Физическа наме-
са”. В първия модул на участ-
ниците бяха представени раз-
лични практики и подходи за 
организиране на положителна 
и подкрепяща децата среда.  

Вторият модул бе насочен 
към придобиване на знания и 
умения за работа с деца, проя-
вяващи агресивно поведение 

или авто-агресия; разработване на 
стратегии за превенция на агресивно 
поведение и включване на физическата 
намеса към индивидуалния план за 
подкрепа. 

Към обучението са издадени и две 
обучителни ръководства - “Позитивни 
подходи за работа с деца с емоционал-
ни и поведенчески затруднения” и 
„Употреба на физическа намеса за за-
щита на деца с емоционални и пове-
денчески затруднения. 

 

Заключителна конференция по проект „Подкрепа на деца с 
емоционални и поведенчески затруднения” 
На 18 юни 2010, ФПБ организира 
заключителна конференция по 
проект „Подкрепа на деца с емо-
ционални и поведенчески затруд-
нения” в сградата на Община Са-
моков. В конференцията участва-
ха представители от Държавната 
агенция за закрила на детето, на-
чалници на отдели в общината, 

директори на училища и детски 
градини, учители. По време на сре-
щата бяха представени основните 
резултати от проекта. Обсъдиха се и 
стъпките за бъдещото му развитие. 
Представители от Община Самоков 
поеха отговорност да включат в 
стратегията си изграждането на 
ресурсен център за работа с деца с 

емоционални и поведенчески затруд-
нения. 
Един от директорите на детска градина 
сподели, че след обучението, проведе-
но от ФПБ, колегите му редовно при-
лагат позитивни подходи, което води 
до положителни резултати в работата с 
децата. Участниците в конференцията 
подчертаха ползата за своята общност 
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от работата на екипа на ФПБ през 
последните три години и изразиха 
надежда, че проектът ще намери 
своето продължение. Представи-
тел от ДАЗД наблегна на важ-
ността от прилагането на методи-
ката в национален мащаб чрез 
задължително обучение на екс-
перти. 
Едно от най-големите постижения 
на екипа на ФПБ в рамките на 
проекта бе формулирането на 

дефиниция за „деца с емоционални 
и поведенчески затруднения”.  
В българското законодателство 
подобна концепция съществува, но 
без ясна дефиниция и критерии за 
определяне на тази група деца в 
общността.  
Затова екипът по проекта се опита 
да създаде една методика и работе-
ща дефиниция, която беше припоз-
ната от експерти в сферата на 
образованието и социалните услуги. 

 
 

Регионална визита на Civil Society Advocacy Initiative в 
България 

 
Между 27 и 30 септември 
2010 г., 12 представителя на 
шест ромски неправителст-
вени организации от Сърбия 
посетиха България. Целта на 
визитата им бе обмен на опит 
и добри практики между 
представителите на ромските 
НПО от Сърбия и представи-
тели на национални и местни 
власти и НПО от България. 
Участниците имаха възмож-
ността да обсъдят актуалните 
проблеми в областта на ин-
теграцията на ромите, пред 
които двете държави са изправени 
и потенциалните сфери на бъдещо 
сътрудничество и общи инициа-
тиви. 
Визитата се състоя от еднодневен 
семинар с представителите от 
ромските НПО в Сърбия и предс-
тавители от българската държавни 
органи и НПО, работещи в об-
ластта на интеграцията на ромите, 
както и от две работни посещения 
до Лом и Кюстендил. В рамките 
на семинара бе проведена задъл-
бочена дискусия по актуалните 
проблеми и предизвикателства, по 
отношение на ромското включва-
не и интеграция в двете страни с 
общо 39 участника от България и 
Сърбия. 

В семинара участие взеха и предс-
тавители на българските власти и 
неправителствения сектор, сред 
които Националният съвет за сът-
рудничество по етническите и де-
мографските въпроси, Комисията за 
защита от дискриминация, Минис-
терството на труда и социалната 
политика, Агенция „Социално под-
помагане”, Агенцията по заетостта, 
Институт „Отворено общество”, 
Проект "Заетост чрез подкрепа на 
бизнеса" (JOBS), Сдружение "Раз-
нообразни и равни", Национална 
мрежа на здравните медиатори, 
Фондация "Здравни Проблеми на 
Малцинствата", "Проект права на 
човека", Фондация "Междуетничес-
ка инициатива за човешки права", 
Фондация „Саворе”, гр. Самоков, 

Фондация "Помогни на нуждае-
щите се" и др. Семинарът беше 
открит от Заместник-
председателя на Националния 
съвет за сътрудничество по етни-
ческите и демографските въпро-
си, който заяви, че срещата се 
състои в ключов момент за Бъл-
гария, когато се прави преоценка 
на проблема с интеграцията на 
ромите. Той призова участниците 
да бъдат активни в разработване-
то и реализирането на общи ини-
циативи и проекти. 
По време на работните посеще-

ния в Лом и Кюстендил участниците се 
срещнаха с представители на местните 
власти и НПО, за да обменят опит и 
добри практики. Кметицата на Лом 
представи добрите модели на сътруд-
ничество между общината, местните 
институции и неправителствените ор-
ганизации, които са дали добри резул-
тати в решаването на актуални социал-
ни, образователни, културни и инфрас-
труктурни проблеми. В Кюстендил, 
гостите от Сърбия участваха в серия от 
срещи и обсъдиха общи проблеми в 
областта на ромското включване (ин-
теграция) и набелязаха потенциални 
области за бъдещо сътрудничество и 
общи инициативи. Визитата бе отразе-
на в националните и местни медии. 
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Обучение на деца и младежи за климатичните промени 

От началото на 2010 г., ФПБ ръ-
ководи проект „Make the Link − 
Climate exChange” в България. 
Това е тригодишна международна 
програма за обучение на деца и 
младежи за климатичните проме-
ни. Програмата се реализира в 
шест държави – три в Европа (Ве-
ликобритания, Холандия и Бълга-
рия) и три в Африка (Кения, Се-
негал и Малави). Проектът стар-
тира от 1 януари 2010 г. като во-
дещ партньор е Plan – UK. Мисия-
та на проекта е да повиши общес-
твената осведоменост на младе-
жите за климатичните промени и 
тяхното въздействие на местно, 
национално и международно ни-
во, както и за връзката между 
проблема за климатичните проме-
ни и бедността и правата на дете-
то. В дългосрочен план, той цели 
формиране на активна гражданска 
позиция сред младежите по отно-
шение на опазването на околната 
среда и насърчава тяхното актив-
но участие в дейности за ограни-
чаване на климатичните промени. 

Проектът се състои основно от дей-
ности с училища, учители и учени-
ци. В България в инициатива ще се 
включат 30 училища и над 3000 
ученици на възраст между 14 и 18 
години. 
ФПБ разработи обучителни ресур-
си, които да бъдат използвани в 
училищата. Ресурсите се състоят от 
седем модула, представящи същ-
ността и причините за климатични-
те промени, кой и как е засегнат от 
тях, какво е влиянието им в отдел-
ните страни и какво е въздействие-
то им върху местата, където учени-
ците живеят, какво е да си „активен 
гражданин”. 
До момента се проведоха първона-
чална среща по проекта в България 
през февруари 2010 и въвеждащ 
семинар в Англия през август. В 
България са набрани 32 училища от 
8 града в цялата страна. Сред тях 20 
са общообразователни училища, 9 
професионални и 3 езикови гимна-
зии. 

До края на 2010 се сформира Младеж-
ката климатична мрежа (МКМ), орга-
низира се тренинг по Активно граж-
данство, както и обучение за учители 
върху учебните материали и работата с 
уеб-платформата (92 учители бяха обу-
чени, разделени на 3 групи в София, 
Пловдив и Шумен). Отпечатаха се 
учебни материали и помагало по Ак-
тивно гражданство.  
Усилията бяха съсредоточени върху 
активния контакт с учителите, дирек-
торите и МКМ, за да се поддържа ин-
тереса им и да се провокира активност-
та им. Също така, поискахме  подкрепа 
от МОМН, както и от други НПО като 
Фондация Тайм Екопроекти и WWF. 
Към момента 33 училища участват в 
проекта, 92 учителя получиха учебни 
материали и са обучени как да работят 
с тях и са подготвени да включат тема-
та за климатичните промени в учебната 
програма. 
В момента тече регистрацията на уеб-
платформата на  проекта www.mtl-
cec.org 
 

ФПБ разработи книга за учителя по безопасен интернет 

 
Съвременните деца прекарват все 
повече време пред компютрите. 

Те използват огромния потенциал 
на Интернет повече за забавление и 
нови познанства отколкото за обу-
чение. Родители и специалисти в 
целия свят са притеснени от някои 
негативни тенденции като десоциа-
лизация на младите хора, психичес-
кото натоварване при продължи-
телна работа с компютър, здравос-
ловни проблеми в резултат от ежед-
невна работа и занимания пред 
компютър; негативното въздействие 
на игри в които липсват познава-

телни елементи и интелектуални пре-
дизвикателства, а преобладава агресия. 
Анонимността в чата носи голямата 
заплаха децата да попаднат на недоб-
росъвестни лица, представящи се с 
чужда самоличност. Могат да попаднат 
на педофили или да бъдат въвлечени в 
порно продукция. В интернет се разп-
ространява до 75 % от цялата детска 
порнография. По данни на правоохра-
нителните органи над 90 % от между-
народните разследвания на компютър-
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ни престъпления, поръчани на 
Интерпол са свързани с производ-
ство и разпространение на детска 
порнография. Децата се явяват 
особено уязвима група със стре-
межа си към изследване на своята 
сексуалност, желание за самосто-
ятелност и излизане от контрола 
на родителите.  

Подобна тревожна тенденция насо-
чи екипа на Фондация “Партньори-
България” към въпросите за детска-
та безопасност в Интернет и пре-
венцията на детското насилие в 
интернет пространството. Един от 
ключовите проблеми по отношение 
на обучението за безопасно използ-
ване на Интернет, е свързан с учи-
лищната програма, и с участието на 

училището и общността в този процес. 
За целта екип на фондация “Партньо-
ри-България” изготви книга за учителя 
“Безопасен Интернет”. Разработените 
към нея тематични модули са предназ-
начени за часовете по информационни 
технологии от V до VII клас, които 
изпълняват държавната политика за 
прилагане на мерки за сигурност на 
учениците. 
Книгата за учителя беше представена 
на 19 септември, в началото на учебна-
та година, по време на пресконферен-
ция в София. Ръководството е публи-
кувано с подкрепата на евродепутатите 
Филиз Хюсменова и Илияна Йотова в 
рамките на кампанията „Ти избираш”. 

Програма на ФПБ по медиация 

 
И през настоящата година Фонда-
ция „Партньори-България” про-
дължава стартиралата през 1998 
година уникална за страната ни 
програма по развитие и популяри-

зиране на процедурата по медиация. 
Целта на тази програма е да въвеж-
да и развива култура на диалог при 
решаването на конфликти и да 
предлага посредничество при конк-
ретни случаи. 
 С помощта на медиатори на Цен-
търа по медиация към фондацията 
бяха решени 2 случая, като бяха 
постигнати извънсъдебни споразу-
мения между страните. Проведено 
беше обучение по медиация на еки-

па на фондацията, работещ по различ-
ни проекти.  
Експерти на фондацията  участват в 
работна група към Националната асо-
циация на медиаторите в България за 
подготовка на предложения за промени 
в Закона за медиация. През юли ФПБ 
участва в среща на НАМ за представя-
не дейностите на асоциацията през 
първата половина на 2010 г., предста-
вяне плана за следващите шест месеца 
и обсъждане на промени в Закона за 
медиация. 

 
 
 

ЗА КОНТАКТИ: 
Фондация „Партньори-България” 

гр. София 1164, ул."Якубица" 2А, ет.3, ап.13 
T: (+359 2) 962 31 74, 489 69 20, F: (+359 2) 868 8007 

Е: partners@partnersbg.org 
www.partnersbg.org 
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