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ВЪВЕДЕНИЕ  

Настоящото ръководство се издава в рамките на проект „Превенция на 

сексуалното ескплоатация на деца в контекста на деинституционализация” 

реализиран от Асоциация „Деметра” – гр. Бургас и е финансиран от фондация 

ОУК Швейцария  и Фондация Медикор, Лихтенщайн.   

То е предназначено за  възпитатели и социални работници работещи  в 

алтернативни социални услуги за деца и младежи. 

Целите на ръководството са обусловени от проведеното изследване на 

мнението на младите хора по отношение на проблема сексуална 

експлоатация, и отчитане на тяхната информираност, нагласи, влияние, 

отношение, резултати и относителен опит и се свързват с: 

- Да превентира сексуална експлоатация при деца и младежи  в риск  

- Да повиши уменията на професионалистите за работа с деца в риск от 

алтернативните социални услуги, като отчита спецификите при тази 

група деца, породени от живеенето им в близкадо институционалната 

среда 

- Да допринесе за създаването на условия на взаимоотношения 

отговарящи на близка до семейната среда 

- Да подпомогне личностовото и социално израстване на децата и 

младежите живеещи в алтернативни социални услуги 

- Да допълни пропуски и дефицити в знанията на подрастващите за 

различните форми на сексуална експлоатация и нейните 

разновидности на проявление 

- Да подпомогне формирането на умения за тестване на реалността и 

предизвикатествата, които възникват при живот в общността 

- Формирането на умения за оценка на риска от попадане в сексуална 

експлоатация, както и оценка на последиците от такава 

- Да допринесе за изграждането на умения за целеполагане и 

перспектива, чрез предоставянето на възможности за избор пред 

подрастващите в процеса на интеграция в обществото 

Ръководството съдържа три части: интерактивни техники за работа в 

група, методика на груповата работа и тематични модули, както и  съвети 

за възпитателите и социалните работници при провеждане на интервю с 

деца жертви на сексуално  насилие. 
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 Глава                 

Методика на провеждането 

 

1. Структура на курса 

Обучителният курс е предвиден  за работа с деца и младежи  в група, в която 
участват от 15 до 20 деца. Програмата съдържа 11 тренингови занимания, 
всяко едно, от които е с продължителност един астрономически час. В 
обучението се прилагат интерактивни методи, доказали своята ефективност в 
работата с децата.  

Програмата е насочена към повишаване на информираността за сексуалната 
експлоатация и промяна на отношението и нагласите  у деца и младежи  в риск 
живеещи в алтернативни социални услуги. 

Структура на заниманията: 

Работата с групите  е базирана изцяло на прилагане на интерактивни методи на 
обучение. 

В началото на всяко занимание  се  припомнят правилата за групова работа. 
След това се провежда раздвижващо упражнение или игра за да се повиши 
настроението и активността на участниците и да се привлече вниманието им към 
работата в групата, следва същинската част на заниманието по основната тема. 
Това се постига чрез тематични упражнения. В зависимост от темата и целта 
на заниманието техният брой може да бъде от 1 до 3 в едно занимание 
/съдържанието на всички теми е описано в ръководството/. В края на повечето 
теми са дадени примерни въпроси, които е важно да се обсъждат с участниците 
за да могат да споделят своите чувства, мисли и идеи предизвикани от 
обсъжданите теми. Включването на децата и младежите в дискусии и 
обсъждания подпомага ангажирането им към обсъжданите теми, 
съсредоточаване върху личните им проблеми и преживявания, развива 
толерантност и приемане на различията, окуражава споделянето и сближава 
децата. 

Всяко занятие завършва с получаване на обратна връзка за обобщаване на 
чувствата, знанията и поведението на децата и младежите, както и 
въздействието от проведеното занимание.  
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2. Основни понятия 

Най-добрата закрила на децата от сексуално насилие и експлоатация  е 
превенцията 

Дете в риск: 

- Което няма родители или е останало трайно без тяхната грижа 
- Което е жертва на злоупотреба, експлоатация или всякакво друго 

нехуманно или унизително отношение или наказание във или извън 
семейството 

- За което съществува опасност от увреждане на неговото физическо, 
психическо, нравствено, интелектуално и социално развитие 

- Което страда от умствени или физически увреждания, както и от трудно 
лечими заболявания 

 Деца, които поради социални, материални или здравословни причини нямат 
възможност да изградят пълноценна връзка между себе си и обществото. 

Насилие 

Всеки акт на физическо, психическо или сексуално насилие, пренебрегване , 
търговска или друга експлоатация, водеща до действителна или вероятна вреда 
върху здравето, живота, развитието или достойнството на детето, което може да 
се осъществява в семейна, училищна или социална среда 

Сексуална експлоатация 

Сексуално насилие на възрастни върху дете, съпроводено от плащане в брой 
или по друг начин на детето или на трето лице. Сексуалната експлоатация и 
малтретирането на деца обхваща редица престъпления като сексуални 
отношения с деца под/чрез принуда, детска проституция, детска 
порнография.Всяко от тях има дълготрайни отрицателни последствия за децата, 
защото ограбва детството им и променя живота им безвъзвратно./Стокхолм 
1996/ 

Използването на дете за сексуални цели в замяна на пари или други социални 
услуги с оглед задоволяване на сексуални потребности или желания на друго 
лице срещу възнаграждение или друго заплащане, предложено на детето или на 
други лица. 

Всяко нежелано поведение от сексуално естество, изразено физически, 
словесно или по друг начин, с което се накърняват достойнството и честта на 
детето. При сексуалната експлоатация дадено лице постига сексуално 
удоволствие, финансова печалба или друга изгода като отнема човешкото право 
на достойнство, равенство, автономия на детето. 

Трудова експлоатация 

Всички форми на робство, търговия и трафик на деца, както и насилствен или 
принудителен труд, използване, доставяне и предлагане на деца за незаконни 
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действия, при които е възможно да се увреди здравето, безопасността и морала 
на децата. 

Трафик на деца 

Незаконно набиране, укриване, транспортиране и продажба на деца в рамките 
на страната или друга страна с цел  злоупотреба и експлоатация и независимо 
от изразената воля чрез използване на принуда, отвличане, противозаконно 
лишаване от свобода, измама, злоупотреба с власт. Трафикът на деца е 
световен проблем и много доходоносен престъпен бизнес. 

3. Методика на груповата работа 

Основни характеристики на участника в групата 
За участника, групата е място за учене и за личностно развитие. 

- Участва с идеи 
- Изслушва идеите на останалите 
- Изразява открито мнението си 
- Поема задължения, за които е постигнато споразумение 
- Готов е с участието си да допринесе за успеха на групата 
- Толерантен е към различията 
- Споделя интересите си и се интересува от другите в групата 
- Търси начини за постигане на решения в обща полза 
- Стреми се да не заема отбранителна позиция, ако идеите му са 

атакувани 
 

Въведение в груповата работа 

Най-ефективният метод за обучителна дейност с цел усвояване на определени 
знания и  социални умения е работата в група. Като форма тя е близка до  
основната структура за социална активност в общността с обща цел и висока 
степен на взаимодействие. Най-ефективни са групите с около 15 участника , 
групата се събира за определено време и на определено място и работи по 
определена програма. Групата е като един жив организъм – тя е повече от сбора 
на отделните индивиди, които я създават. Затова всяка група е различна от 
всички останали. При работата в група има специфични закономерности, които 
водещият трябва добре да познава и да се съобразява за да постига 
предварително планираните цели и задачи. 

Етапи на работата в група 

Загряване 
Провеждат се различни видове упражнения – раздвижващи, за активизиране, за 
съсредоточаване и др. 
Същинска работа 

- даване на информация 
- моделиране 
- ролева игра 
- групови игри 
- групови дискусии 
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Приключване 

Тя е резултат от съвместната работа на децата и младежите, при нея се 
съчетават    знанията и уменията им и се използват силните страни на всеки при 
изпълнение на задачите. Групата е мястото за социализация на младия човек, 
където той ще научи истини за живота, за себе си, за другите, ще усвоява 
ценностите на гражданското общество. Тя е място където младите хора усвояват 
норми и правила на поведение, придобиват знания, формират отношения, 
ценности и нагласи. Чрез нея се: 

- възпитава отговорност – когато участникът е съпричастен към това,  което 
се прави в групата, той е заинтересован от резултата и прави всичко за 
постигане на добър резултат; 

- развиват умения  за общуване – участниците е необходимо да слушат и 
разбират какво говорят другите, да реагират на техните идеи, да изказват 
собствени мисли; 

- развива сътрудничество – при съвместната работа участниците бързо 
стигат до извода, че сътрудничеството дава по-добри резултати отколкото 
конкуренцията; 

развиват умения за вземане на решение с консенсус – участниците бързо 
разбират, че  за да  се вземе най-доброто решение е необходимо да се 
разгледа наличната информация и се приеме решение, което се подкрепя от 
всички. 

Когато се говори за работа в група, винаги е важно да се отчитат 2-те нива на 
работа в групата: съдържателно /отговор но въпроса „какво” или това, за което 
се говори или се обсъжда/ и процесно отговор на въпроса „как”- това, което 
става в групата, взаимоотношенията между участниците,  взаимодействието 
между тях, удовлетвореност от извършената работа/. 

В групите, чиято основна цел е придобиване на знания и умения в дадена област, 
процесното ниво се използва за да обслужва съдържателното. Груповият процес 
касае взаимоотношенията между членовете в групата и функционирането на 
групата като единен механизъм. Добрата групова кохезия /сплотеност и 
разбирателство между членовете/ е необходимо условие, което позволява  на 
водещия да работи по конкретната задача. Загряването като етап обслужва 
предимно процесното ниво на груповата работа. 

Целите на загряването са: 
1.Преминаване от външната реалност към реалността в групата 
2.Насочване на енергията на участниците в групата към предстоящата задача 
3.Да се повиши доверието между участниците в групата 
4. Водещият да поеме отговорността за груповата работа 
5. Фокусиране вниманието на участниците върху обсъжданата тема 
Загряването е важен психологически феномен, който не бива да се пренебрегва. 
За да „загрее” всеки човек към каквато и да е дейност, се изисква значително 
увеличаване на физическите движения, включване на спонтанно поведение, 
насочване на вниманието към специфични идеи, теми или задачи. Загряващите 
упражнения повишават чувството на доверие и сигурност в групата, създават 
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усещане за „пробна среда”, в която човек може да експериментира сравнително 
безопасно, както и да поеме риск за приключения, за търсене и изследване на 
непознатото. 

Правила на водене на малка група 
- Точно определяне на времето за работа 
- Придържане към темата 
- Предварително определена тема 
- Гъвкавост на водещия 
- Перифразирай и обобщавай изказванията на участниците, за да улесниш 

дискусията! 
- Не  оценявай 
- Да се изслушваме 
- Да не се говори на ухо 
- Телефоните да се оставят на вибрация 
- Един  говори, другите слушат 
- Спазване на времевата рамка 
- Да се уважава мнението на всеки и да се дискутира 
- Всички участници са равнопоставени 

 
Често срещани трудности при водене на група: 

- Липса на правила – хаос, говорилня: всички участници говорят 
едновременно и е трудно да се въведе ред 

- Негативни преживявания на водещия  - гняв, страх, разочарования, 
неоправдани очаквания и т.н. 

- Недостиг на знания и умения  за работа в група -  не мога да отговоря на 
всички въпроси, не мога да се справя с конфликт в групата: мълчалива 
група. 

- Как да се съчетават различни гледни точки? – участниците се изслушват, 
но не се чуват – всеки държи на своето. 

- Липса на авторитет на водещия – сякаш говоря без глас на участниците. 
 

Групова динамика - етапи на формиране на групата 

І. Формиране 

Членовете на групата се стремят да се включат в груповия процес. Всеки един 
от тях се старае да намери общи теми с поне един от останалите членове. На 
този етап ролята на  водещия е от голямо значение. 
Умения за отваряне на сесията: 

- Улесняване на представянето – цели се активното участие на всички още 
от самото начало 

- Заявяване на работната задача на групата – нужно е да се остави 
достатъчно време на всички да се представят с това, което е важно за тях 
самите 

- Изясняване на очакванията – например да се направи упражнение 
„надежди, страхове, очаквания”. 

- Съгласуване на основните правила на групата – например взаимно да се 
изслушваме и т.н. 

- Очертаване на бъдещите задачи и цели 
- Роля на отделния участник 
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- Установяване на груповата култура 
 

На този етап може да се проявят тревожност, породена от нуждата за признание 
и страх от ранно разкриване пред  другите. 
Умения: представянето да улесни членовете на групата, като ги остави да 
навлязат постепенно в обстановката. 
ІІ. Буря 
Критичната фаза за развитието на групата. Участниците започват да търсят 
индивидуалните си роли и пространство, което може да доведе до конфликт. 
Излизат  темите за властта и контрола. 
Появява се тревожност от „поглъщане”от групата и загуба на личната значимост. 
Умения: Важно е всички членове на групата да бъдат включени и да усетят 
първоначален прогрес. 
Давайте позитивна обратна връзка. 
Възможно е да се наложи внимателно да се следи дали участниците тестват 
границите на групата :/цел: да се намали риска от ненужен конфликт/ 
Нужен  е баланс между конфронтация и подкрепа. 
Установяване на груповите норми 
Появява се усещането за „нашата група”. Развива се доверие и се установява 
груповата култура. 
Този етап е фокусиран върху взаимоотношенията. Възможно е участниците да 
усетят групата като вече приключваща. 
Умения: Групата да се насочи към постигането на задачата, за да се запази 
целостта. 
Да се насърчи участието на всички при вземането на решения и тяхното 
изпълнение. 
Да се направят връзките между това, което хората правят в групата и 
функционирането им в реалния свят. 
В момента, когато участниците приемат отговорността и  задачите, както 
индивидуално, така и колективно, групата започва да изпълнява целите си. 
ІІІ. Изпълнение /постигане на целите/ 
Това е момента, в който групата извлича потенциала на всеки свой член, за да 
постигне целите си и да разреши проблемите. Високо ниво на екипна работа и 
доверие. 
ІV. Приключване 
Няколко начина и причини: 

- Групата има определена времева рамка 
- Задачата е приключена 
- Няма отправна точка за по-нататъшна работа 

Някои от участниците може да изпитат усещане за загуба на време и ресурс и да 
поискат да отложат приключването. 
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2 Глава                 

Интерактивни техники  

за групова работа 

 
Интерактивните методи се основават на взаимодействието между самите 
участници и между тях и възпитателя/ водещия/. Те дават възможност за 
конструиране на предмета на обучение, на педагогическата действителност, 
така че всеки да поеме своя дял от отговорността за процеса на обучение. 
Поставят участниците в ситуация на активно участие и обсъждане, дават 
възможност за изразяване на собствено мнение, за споделяне на знания, 
информация, опит,  собсвени чувства и преживявания. 
Интерактивни са методите, основани на едновременно получаване на знания, 
формиране на умения и изграждане на нагласи, чрез поставяне на участниците 
в ситуации, в които могат да взаимодействат и обсъждат като използват своя 
минал опит. Те са естествена форма на работа в група, поради необходимостта 
от качествено различно взаимодействие на обучителя  и детето от провеждане 
на диалог, взаимно уважение и разбиране. 
Интерактивните методи спомогат да се изгради една нова образователна 
действителност, основана на съвместното търсене, диалог, обсъждане и 
намиране на решения. Те дават възможност за личностно развитие на учениците 
на основата на съпреживяване, анализ и вземане на решения.  
 
Работа в малки групи  
Разделянето на малки групи е основна техника в груповата работа. И предполага 
повече възможности за сътрудничество, взаимодействие, споделяне и 
разнообразяване на традиционната лекционна дейност. Отличава се от 
работата в голямата група. Този метод  подтиква всеки за участие и съдейства 
за развитие на навици за  екипна работа.  Малката група може да  бъде 
съставена от  2-3 участника  или  най-много от 6-8 човека Работата в малката 
група може да бъде с продължителност 15 мин. или повече  , в зависимост от 
поставената задача. Групата трябва да има ясна задача  или въпрос, по който да 
работи. 

 
1. Мозъчна атака 

Използва се за въвеждане и обсъждане на нови въпроси, за стимулиране на 
творческия подход и бързо генериране на  голямо количество идеи за 
определено време. Може да се използва за решаване на конкретен проблем или 
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отговор на въпрос. Прилага се когато за кратък период от време трябва да бъдат 
събрани много мнения, идеи, гледни точки, които след това могат да послужат 
или не  в процеса на работа. Позволява участниците бързо и свободно да 
изказват своите предложения в отговор на зададения от водещия въпрос. След 
записване на всички генерирани предложения започва процесът по оценяването 
им от гледна точка   ннна критерии, зададени от водещия. 
Инструкции: 

- решете по какъв проблем ще провеждате мозъчна атака и го 
формулирайте; 

- формулирайте въпроса, на който могат да се дадат различни отговори; 
- запишете въпроса, така че да се вижда от всички; 
- подканете участниците да изкажат своите идеи, запишете ги на видно 

място. Идеите трябва да се изкажат с една дума или кратка фраза; 
- спрете мозъчната атака когато всички идеи свършат; 
- накрая прочетете всички идеи и помолете участниците да ги коментират. 

Следващи стъпки: 
- записвайте всички нови предложения, често най-необичайните се    

оказват се най-интересни и полезни; 
- никой не трябва да коментира и оценява  записаните идеи, както и да 

повтаря вече казани предложения; 
- убедете всеки да участва в процеса; 
- предлагайте свои идеи, само ако е необходимо да активизирате групата; 
- ако някое от предложенията е неясно, помолете за разяснение. 

Участниците могат да запишат своите идеи на малки листчета хартия, които 
после могат да се залепят на стената. Предимството на този метод  е,  че 
участниците могат спокойно да стоят и мислят, без да им оказват влияние идеите 
на другите. В последствие малките листчета могат да се      залепят и да се 
групират сходните предложения. 
 

2. Обсъждане 
 

Помага на водещия и на участниците да изяснят своето отношение към 
обсъждания проблем.. Може да започне с въпроса “Как вие мислите 
за....”Обсъждане по двойки” – използва се, ако в резултат на обсъжданията в 
групата не се появят идеи. Участниците обсъждат идеите по двойки за 1-2 
минути, после споделят идеите си с останалите. 
 

3. Ролева игра 
 

Кратка драматична ситуация, която се разиграва от участниците. Те разиграват 
ситуации по роли, като се опират на своя личен опит и импровизират. Целта на 
тези игри е възпроизвеждане на такива жизнени обстоятелства, с които 
участниците още не са се сблъсквали. Ролевите игри помагат по-добре да се 
разбират ситуациите и възпитават чувство на съпреживяване с тези, които са  ги 
преживели . Те имитират реалния живот и поставят въпроси, на които няма прост 
отговор, при тях са важни чувствата на участниците. Ролите позволяват на 
участниците да експериментират по отношение на начина, по който може да се 
чувства едно лице в определена ситуация. Чрез тях може да се опитва нова 
стратегия на общуване, дават възможност за получаване на обратна връзка от 
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другите в групата. Участниците могат да се учат един от друг, въз основа на 
успехите и неуспехите от справянето с ролята. 
Особено важен момент при провеждането им е анализа  и обсъждането в края 
на играта като се обръща внимание на източниците на информация и  ролите. 

 
 

4. Визуализиране 
 
Чрез визуализиране могат по-лесно да бъдат запомнени някои събития, 
процеси и факти. При него се използват рисунки, символи, снимки, думи, 
лозунги и др. средства. Този метод се използва често, когато започва анализ 
на по-сложен проблем и дава добра възможност за начална илюстрация на 
проблема и за съсредоточаване на участниците върху същността му. Известна 
техника за визуализиране е т. нар. “Асоциативен облак”, където в средата се 
поставя в рамка понятието /проблемът/, което искаме да опишем и около него 
рисуваме или използваме думи за да го определим. 
 

5. Задаване на въпроси 
 
Задаването на въпроси е не толкова интерактивен метод, колкото неотменим 
елемент от всеки интерактивен метод. Способността да се задават въпроси 
зависи до голяма степен от отношението на водещия към проблема и 
информацията, която има. За да се въвличат участниците в обсъжданията е 
необходимо да се задават отворени въпроси, които започват с въпросителна 
дума и изключват частицата “ли”, така те се учат да изразяват собствено 
мнение и да участват активно. У младите хора е важно да се изграждат умения 
да задават въпроси, както и да обобщават. 
 

6. Интервю 
 
Помага на участниците да съберат информация, с която не разполагат в клас 
и се увеличава социалният им опит от срещите с интересни хора, придобиват 
умения за общуване и по-задълбочено навлизане в същността на проблема. 
Подготовка на интервюто 

- изясняване целта на интервюто на участниците 
- предварително определяне на въпросите 
- определяне процедурите и начините на провеждане 
- обсъждане поведението на интервюиращите 
- обобщаване и анализ на събраната информация. 

 
 

7. Дискусия 
 
Чрез нея участниците могат да обменят мнения и информация, да споделят 
факти и идеии, за да представят собствената позиция по определенитеми и 
проблеми, също така да се научат да изслушват мнението и зачитат чувствата 
и ценностите на другите участници в групата. Тя провокира интереса на 
участниците към поставените проблеми и ги кара да се замислят. За да бъде 
ефективна е важно да се създаде атмосфера на толерантност, 
равнопоставеност и добра комуникация в хода на дискусията. 
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Няколко изисквания: 
Въпросите, които ще се дискутират да бъдат съобразени с нивото на 
познавателното и емоционално развитие на участниците 
Важно е да се задават отворени въпроси за да се активизира мисленето на 
децата и младежите 
Методът се прилага когато има различни мнения за разрешаването или при 
обсъждането на даден проблем 
 

8. Провеждане на дебат 
 

Чрез воденето на дебат учениците изследват различни перспективи за 
възприемане на проблема, което позволява конструктивно да го решават. 
Дебатът се състои от 3 фази: подготовка, провеждане и оценка. При дебата 
участниците се разделят на 2 групи, едната – защитава определена теза , а 
другата – отрицаваща. При провеждане на дебата със състезателен характер 
участниците се подготвят и за двете тези и чрез жребий се решава коя ще 
защитават. Времето за водене на дебата е строго регламентирано, както и 
ролите на участниците. Най- важни елементи са подходящата аргументация, 
използването  на аргументи и контрааргументи,  уменията да се защитава 
позиция и да се задават въпроси, изразяване на уважение към позицията на 
противостоящата страна в спора. 
Чрез участието в дебати участниците развиват умения да защитават позиция 
и да задават въпроси, да изразяват уважение към позицията на другата страна 
и най-вече към личността, изразител на различната от тях позиция. 

 
 

9. Проект 
 
 Проектът е цикъл от планирани дейности, които имат определена цел, начини 
на осъществяване, срокове, в които следва да бъдат реализирани. Използват 
се определени ресурси и участниците работят индивидуално или в екип. Има 
критерии за оценка на успеха. Чрез проектите участниците усвояват вземането 
на групови решения, решаването на конфликти, търсенето и намирането на 
компромис, воденето на обсъждания, изпълнинието на различни социални 
роли, извършването на оценка на груповата работа. 
 

10.Обсъждане на казус 
 
Работа на участниците по действителна или измислена ситуация, която 
съдържа достатъчна информация, за да може групата да анализира различни 
проблеми. Чрез тях се постига ангажираност на участниците, груповата 
енергия се насочва към изследване и разбиране на ситуацията и се правят 
изводи или се оформят решения по предварително зададени въпроси. Така се 
разкриват взаимоотношения, участниците разбират, че ситуациите в живота са 
сложни и нямат само един възможен отговор, виждат многообразието в 
човешкото поведение и така обогатяват социалния си опит. 
 
Казусът представлява кратък текст, който описва ситуация от практиката, дава 
информация с цел да се провокира дискусия, да се обменят мнения в групата, 
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да се стимулират участниците да предлагат идеи и да усвоят умения за 
вземане на решения по различни проблеми. 
Обратна връзка 
Това са коментариите на всичко  казано и свършено в групата по време на 
обучението. Те могат да бъдат положителни или критични – в отрицателен 
смисъл. Обратната връзка изисква особени умения и е необходимо да се 
подпомогнат участниците да ги развият. При нея е важно да се прояви 
уважение към другия човек и да се обоснове гледната точка. Важни са 
следните правила: 

- изявлението да започва с  положителните страни; 
- необходимо е да се уважава другия и да не се правят унизителни 

забелажки; 
- да се говори за поведението, а не да се оценява личността; 
- необходимо е да се обосновава гледната точка; 
- необходимо е да се носи отговорност за своите изказвания и да се 

използват фрази като “според мен...”, “аз смятам...”. 
Да се изслушват чуждите коментари е сложно, особено ако другата страна 
изразява несъгласие. Водещият е необходимо да помогне на учениците да 
извлекат полезни уроци от опита си и да  усещат подкрепата, а не само 
критиката. Важно е участниците да разбират идеите на коментиращия, да 
помислят, да оценят казаното, преди да го приемат или отхвърлят. 
Основните думи при осъществяването на обратната връзка е необходимо да 
бъдат “уважение” и “аргументация”. 

 
Роля на водещият 
Водещият е в основата на успешната групова работа. Ролята на водещият 
група съществено се различава от тази на традиционния лектор /учител/. 
Всичко в този модел на взаимодействие и диалог между водещ и участници е 
по-различно. Става дума за равнопоставеност не само между  участниците, но 
и между тях и водещият. Сядането в кръг на всички участници в групата, а не 
традиционната подредба на класната стая, означава че  водещият  и 
участниците са в известен смисъл в равни позиции пред проблемите, които се 
разискват. Основни моменти в неговата дейност са откритостта към 
участниците, към техните идеи и проблеми Ефективният  диалогът е 
невъзможен, ако водещият не изпитва удовлетворение от непосредственото 
общуване, ако не е добронамерен. Необходима е висока мотивация и енергия 
за развитие и усъвършенстване. 
Ето някои важни умения в работата на водещия: 

- Да се приемат и уважават сходствата и различията във възгледите и 
убежденията с участниците 

- Уважаване правата на участниците и приемане на техните 
потребности и интереси 

- Способност да се справя с противоречиви позиции и да управлява 
сложни ситуации 

- Да открива, анализира и събира информация, да обобщава и 
дефинира проблеми 

- Да следи динамиката на развитие на групата и да взема важни за 
групата решения 

Основни дейности, които изпълнява водещият 
- Планира цялостната дейност на групата 
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- Постига съгласие с участниците за желаните резултати и дневен ред 
на заниманията 

- Осигурява условия за участие на всеки участник в групата 
- Осигурява ред при обсъжданията и следи за спазване на правилата 
- Набелязва ограничителните фактори /време, място, участници/ 
- Следи всеки участник да има възможност да участва ефективно 
- Грижи се за изпълнение на програмата на групата 
- Грижи се за сигурността на участниците и ги защитава от персонални 

атаки  
Водещият( основни правила за работа) 

- Ограничавайте този, който иззема цялото пространство и говори 
непрекъснато! 

- Осигурявайте безопасността на участниците- физическа и психическа! 
- Включвайте всички участници в процеса! 
- Бъдете вдъхновени! 
- Използвайте слабостите си! 
- Знайте какво точно искате да постигнете! 
- Искайте и давайте обратна връзка веднага след наблюдавано 

поведение! 
- Припомняйте целта и смисъла!  
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3 Глава    

Обучителни модули  

 
 
 
 
 
ЦЕЛ: Да подпомогне повишаване на 
самооценката и позитивния аз-образ 
на участниците в групата, чрез игри за 
самоопределяне и мястото ми сред  
останалите 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ТЕОРЕТИЧНИ МАТЕРИАЛИ ЗА ПОДГОТОВКА НА ВОДЕЩИЯ 
Водещият се представя и запознава децата и младежите с програмата  и 
технологията на работа.  
Участниците се представят като отговарят на 3 въпроса, които водещият записва 
на постер: Как се казвам ?, В кой клас уча ?, Защо ходя на училище? Какво 

обичам правя през свободното си времe. 
След това водещият изяснява очакванията на децата и заедно изработват 
правилата за работа в групата. Водещият записва всичко на постери. 
Основни правила за работа в групата/ примерни/ 

- Конфиденциалност: Това, което споделяме в групата, ще остане в тази 
група. 

- Отвореност: Важно е да бъдем отворени и честни, но не и да разкриваме 
личния живот на другите 

- Неоценъчен подход: Няма проблем да не сме съгласни  с гледна точка на 
другите, но не е добре да съдим или да поставяме по-долу от нас другия 
човек.   

- “Аз” изказвания: Препоръчително е да споделяме чувства и ценности, 
използвайки изречения, които започват с “Аз”, вместо с “Ти”.  

 

МОДУЛ 1 

Самооценка и 

самоопределяне                      
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- Не съществуват “глупави” въпроси: Всеки въпрос, който имаме, си 
заслужава да се зададе; някой друг може да има същия въпрос 

- Да се изслушваме и уважаваме: Мнението на всеки в групата е важно 
 

 
УПРАЖНЕНИЯ: 
 
Упражнение: „Кой съм аз и какво обичам да правя” 
Копия от материала за участниците “Намери някой, който...” за всеки участник; .   
Инструкция към участниците: 
 Ще ви дам лист с въпроси. 
 Когато ви помоля да станете, разходете се наоколо из стаята и се представете 

един на друг. Опитайте се да намерите някой, който може да отговори с “да” на 
всеки от въпросите.   

 Приключете упражнението с дискусия.   
Материал за участниците 
       Намери някой, който... 
1. Има по-голяма сестра или брат 
2. Иска да бъде по-голям отколкото е 
3. Има любим музикант и песен 
4. Има трудности да казва “не” на приятели 
5. Харесва някой определен човек 
6. Е работил за пари 
7.Обича да спортува 
8. Си е чупил ръка 
9. Се е грижил за дете под 2 години 
10.Знае какво иска да работи като стане голям 
11.Знае как да се пази от насилие 
12.Има вечерен час 
Въпроси за дискусия: 
1. Как се чувствате сега като част от тази група? 
2. Намери ли някой от вас човек, който е имал подобни на вашите преживявания?  
3. Имаше ли въпроси, които бе трудно да зададете? Ако е имало, кои? Защо? 
4. Беше ли по-лесно да се обърнете към своя пол или към другия? Защо? 
Обобщение и обратна връзка 
Водещият благодари за активността на участниците, съобщава темата на 
следващото занимание и насърчава децата за по-нататъшната работа в групата. 
 
 
 
Презентация върху формулиране на функционални и дисфункционални 

вярвания за: Света, Другите и Аза 

Упражнение: Оценка, оспорване и преформулиране на дисфункционалните 
убеждения.  
В групата се обсъждат дисфункционалните убеждения на всеки член в две 
посоки: 
ползи и загуби за отношенията в семейството. 
Напр.: приемливо е да се удря жена, когато тя не ти се подчинява 
Ползи: 
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 Ще спре да говори 

 Ще изпълни твоето разпореждане 

 Ще мълчи, когато ти разпореждаш 

 Ще разбере, че си силен 

 Ще научи, че силният командва 
Загуби: 

 Ще спре да те обича 

 Ще загубиш любовта и уважението  й 

 Няма да имате добри интимни отношения 

 Децата ще разберат, че си лош човек, а за майка си ще тъгуват и ще я 
харесват повече 

 Няма да ти вярва, защото не й даваш свобода да говори и да отстоява 
свои желания 

 Блокираш възможността тя да се развива и променя, защото ще изпитва 
страх и неувереност 

 Ще прекараш останалата част от живота се в негативни емоции и страх в 
семейството си, а може и всичко да загубиш.  

 Децата ще научат, че само силата е важна и утре ще се бият в училище и 
на улицата 
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ЦЕЛ: Да изгради умения за разпознаване 
на различните емоции и способността 
да се управляват. 
Да изгради умения за самоконтрол и  
овладяване на агресивните емоции 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ТЕОРЕТИЧНИ МАТЕРИАЛИ ЗА ПОДГОТОВКА НА ВОДЕЩИЯ 
 
Тема 1 
Моят емоционален свят 
Идеята за ЕИ /емоицонална интелигентност/ се появява в обръщение в началото 

на 90-те год на миналия век и бе определена от критиците като преходно 

увлечение. Днес всички са единодушни, че притежаването на умствена 

интелигентност на работното място вече не е достатъчно условия, ако въобще 

някога е било. Това е така, защото сам по себе си интелектът никога не е 

достатъчен, защото много от проблемите, с които се хората са по същество с 

емоционален характер.  

Като пример, това са колеги, които се мръщят, когато работата не върви по 

техния начин,  които са сприхави и лесно избухливи, или които не се справят със 

задълженията си по известни сами на тях причини, или други, които са 

неспособни да работят в екип. 

В днешния динамичен свят, опитните наблюдатели на поведението на човека 

смятат, че ЕИ е почти толкова важна, колкото и интелигентността на ума (IQ) – 

дори и повече. Факт е, че във всички СV-а освен препоръки, интервюта и други, 

вече се правят опити за по-систематизирана и пълна преценка на ЕИ с помощта 

на въпросници и тестове, предвидени специално за тази цел. 

ЕИ може да бъде оценена сравнително вярно и да бъде в помощ с ценна 

информация за онези емоции, които оформят ежедневното поведение. 

Способността да се справяме с проблемни личности зависи до голяма степен от 

умението да управляваме собственото си емоционално състояние и да сме 

достатъчно уравновесени, да сме наясно както с вътрешните си чувства, така и 

с личните си мотиви и приоритети. В същото време се налага да сме способни 

да оценяваме мнението на другите, за да почувстваме и предвидим как 

 

МОДУЛ 2 

 

Моят емоционален свят. Гняв 
и как се справяме с гнева 
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евентуално биха реагирали на направените от нас предложения. И накрая, е 

необходимо да сме способни да общуваме с другите приятно, зряло и деликатно. 

Едно от водещите качества, което е необходимо да притежава съвременния 

успешен човек е ЕИ. Това е трудна задача, но за да преуспяват наистина тези 

хора, трябва да са наясно със себе си, да са способни на самоконтрол, да са 

силно мотивирани и могат да мотивират другите, да притежават умения на 

емпатия, както и да имат богата палитра от социални умения.  

ЕИ се състои от множество компоненти, които са взаимосвързани, като част от 

които са: 

 Самоконтрол – способност да се управлява и контролира собственото 

емоционално състояние; 

 Самопознание – познаване на самия себе си и на емоциите си – какво ни 

казват емоциите; 

 Мотивация – умението да се направляват емоциите с цел постигане на 

поставените целите ; 

 Емпатия – възможност за откриване, разпознаване и определяне на 

емоциите на другите и за емоционален резонанс и подкрепя към тях; 

 Социални умения – отношението към другите и влиянието върху тях. 

Разграничава се няколко вида интелигентност: академична (опознаване на 

света и учене от опита); практическа (адаптация към заобикалящия свят и 

постигане на цели) и личностна (мотивация, себепознание и опознаване на 

другите). 

В разбирането на произхода и същността на емоционалната интелигентност е 

начинът на обработка на информацията свързана с емоциите. Изисква се 

разглеждане на двата съставляващи го термина: интелект и емоции.  

Интелектуалното познание позволява на индивида да се учи от 

обкръжаващата среда и да решава проблеми при възникване на нови ситуации. 

То често служи и за удовлетворяване на мотивите или за създаване на 

положителни емоции. Интелектуалното познанието включва: възприемане, 

памет и умение за решаване на проблеми. Познанието е непрекъснато и 

осъществява приспособима, насочена обработка на информацията, основана на 

наученото. Понятието интелект се използва от психолозите, за да се 

характеризира до колко добре функционира когнитивната сфера: интелекта 

принадлежи към способностите да се отделят понятията, тяхното комбиниране, 

употребата им, което позволява да се построяват съждения и води до абстрактни 

умозаключения.  

Емоциите принадлежат към втората, така наречена емоционална сфера на 

психичното функциониране, която включва: емоции, настроения, оценки и други 

чувствени състояния, към нея принадлежи умората и енергичността. Тяхната 

задача е да отговарят на промените в отношенията между човека и 
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обкръжаващата го среда. Като пример: гнева възниква в отговор на заплаха или 

несправедливост; страха в отговор на опасност. Емоциите не се подчиняват на 

определени видове поведения, а вместо това отговарят на външните промени в 

отношенията (или на промените на тяхното вътрешно възприятие). Освен това, 

всяка една от емоциите поражда няколко основни поведенчески отговора на 

отношенията, като например: страха предизвиква желание да се бориш или 

бягаш. Емоциите затова са по-гъвкави от мотивацията, но не така гъвкави, както 

познанието. 

За последните 20 години много от трудовете са посветени на взаимодействието 

между емоциите и интелект. Емоцията, както е известно, променя мисленето 

по много начини. Например, настроението на хората може да промени посоката 

на техните мисли. Хората с добро настроение мислят, че са напълно здрави в 

сравнение с другите, че икономиката се подобрява и че Париж е по-добър град 

от Калкута. Хората с лошо настроение могат да решат, че здравето им е по-лошо 

от на другите хора, че икономиката е разрушена и че Калкута е типичният 

съвременен град, който не е подходящ за живеене. Емоциите и мислите са тясно 

взаимосвързани, както е посочено в примера. Областта на когнитивните и 

афективните способности включва и изучаването на емоционалното 

самообладание, когато например, човек скрива своя гняв. Способността да се 

преживяват емоциите, да се контролират и осъзнават,  съдейства за 

емоционалния и интелектуален ръст, като позволява да се управлява не само 

емоционалният процес, но и процеса на мислене, което обединява интелекта и 

емоциите. 

Понятието за емоция произлиза от латинската дума „Emoveo”, която означава 

„вълнувам”. Емоциите са особен клас психични процеси и състояния, които 

отразяват значимостта на предметите, явленията и ситуациите за жизнената 

дейност на индивида под формата на непосредствени преживявания.  

o Емоциите са форма на комуникация: МОГАТ ДА ПОДСИЛЯТ 

СМИСЪЛА НА ПРЕДАВАНОТО СЪДЪРЖАНИЕ В ЕДНА 

КОМУНИКАЦИЯ. МОГАТ ДА ПРОМЕНЯТ ФОРМАТА НА КОМУНИКАЦИЯ.  

Разпознаваме 8 ВИДА БАЗИСНИ ЕМОЦИИ: 

 (1) Гняв      (2) Тъга                (3) Радост                (4) Изненада   

(5) Страх     (6) Отвръщение   (7) Вина/срам        (8) Интерес 

 

МИТОВЕ  ЗА ЕМОЦИИТЕ 
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 Има правилен начин да се чувствам във всяка ситуация 

 Ако другите разберат, че се чувствам зле това ще е   признак 

на слабост 

 Негативните чувства са лоши и деструктивни 

 Да си емоционален значи да не се контролираш 

 Накои емоции са наистина глупави 

 Болезните емоции са разултат от грешка 

 Хората най-добре знаят как се чувствам 

 Болезнените емоции не са важни и трябва да се игнорират 

 

 

БАЗИСНИ УМЕНИЯ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ЕМОЦИИТЕ: 

 

1. Съчувствие 

2. Да се справиш с ежедневието 

3. Всекидневно успокояване 

4. Осъзнаване на емоциите 

5. Приемане на емоциите 

6. Разбиране на емоциите 

7. Промяна на емоциите 
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o Базисни емоции и свързаните с тях второстепенни емоции 

Първични 

емоции 

Вторични 
емоции 

Третични емоции 

Обич 

Привързаност 
Обожаване, любов, привличане, съчувствие, 

сантименталност, грижа, нежност... 

Страст Желание, пламенност... 

Копнеж Бленуване... 

Радост 

Добро 

настроение 
Еуфория, екстаз, наслаждаване... 

Охота Ентусиазъм, възбуда, приповдигнатост... 

Задоволство Удоволствие... 

Гордост Триумф... 

Оптимизъм желание, надежда, оптимизъм 

Увлечение Възторг, прехласване... 

Облекчение Успокоение... 

Изненада Изненада Учудване, удивеност... 

Яд 

Раздразнение Ажитация, възбуда, вълнение, досада 

Вбесяване Фрустрация, предизвикателство, стрес 

 Гняв 
Враждебност, нехаресване, негодувание, 

сърдене... 

Отвращение Погнуса, презрение... 

Завист Ревност 
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Терзание Мъка 

Тъга 

Страдание Агония, нараненост, болка, мъчение... 

Тъга 
Депресия, отчаяние, безнадежност, скръб, 

съжаление, меланхолия... 

Разочарование Ужасеност, слисаност 

Срам Разкаяние, угризение... 

Пренебрегване 
Отчуждение, изолация, несигурност, унижение, 

неудобство... 

Съчувствие Състрадание, съжаление 

Страх 

Ужас Шок, страх, паника 

Нервност Тревожност, притеснение, дистрес... 

 

УПРАЖНЕНИЯ 
 
 
Групови игри в този обучителн модул: 

1. Нарисувай метафора на своето име, състави разказ кой е твой кръстник и 

за какво те е орисал. Индивидуално споделяне и подпомагаща 

интерпретация в группа. 

2. Омагьосаното селище,  в което всички са животни. Индивидуално 

обсъждане и интерпретацияна на взаимовръзките между желания, емоции 

и интелектуални оценки. 

3. Позитивен спомен от миналото – рисуване на метафора, определяне на 

цветовете  и послание към бъдещето. Индивидуална интерпретация в 

група от всеки член  на избраната по метода на «синалактика» рисунка в 

групата. 
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o Цветето на емоциите: 

 

 

 

4. Спомен на житейско затруднение  - рисуване на емоционалното 

преживяване и назоване на емоциите. Споделяне в группа на 

емоционалните преживявания и определяне на вида и интензитета на 

емоционалното преживяване. Определяне на влиянието на емоциите 

върху възприемането и запомнянето на спомена. 

5. Спомен на травматично преживяване – рисуване на метафора, 

трансформиране на метафората и определяне на емоците. Избор на 

картина по метода «синалактика» и обсъждане в группа ва обобщения 

групов смисъл  на травматичното събитие и неговото интерпретиране и 

преживяване от всеки член на групата. 

6. Рисуване на «герб» на Аза и фамилията – анализ на емоциите. Дискуссия 

в групата на смисъла  и посланието, което отправя герба към другите. 

Даване на обратна връзка на автора от всеки член на групата. 

7. Упражнение: “Моите чувства” 
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На постер (дъска) се начертава таблица, която се попълва групово от 

участниците, с помощта на водещия. Участниците се поощряват да 

споделят впечатленията си за наблюдавано поведение. 

Моите 
чувства 

Как ги изразявам? Как ги потискам? Резултат 

гняв  Крещя, ходя 
напред-назад, 
ритам нещо, 

чупя… 

Стискам зъби, юм-
руци, мълча, раз-
хождам се 

нервно… 

Не мога дълго да заспя, 
не внимавам в 
работата си, ставам 

груб, бия се, обиждам… 

радост     

нежност    

вълнение    

възторг    

любов    

отвращение     

тъга     

милост    

срам    

безразличие    

омраза    

страх    

завист    

ненавист    

ревност    

вина    

обида    
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След попълване на таблицата участниците могат да споделят конкретни 
ситуации, в които са изразявали конструктивно или деструктивно своите чувства. 
Обърнете внимание на: влиянието, което е оказало тяхното поведение върху 
останалите участници в общуването 
Участниците се разделят на две групи. Първата група избира някои от тях, които 
да кажат последователно една дума/изречение, например. “Времето днес е 
мрачно” – по различен начин, като изразяват съответното чувство (на радост, на 
тъга, на яд, на безразличие и др.), а участниците от другия отбор трябва да 
разпознаят чувството.  

 
Тема  2: 

Гняв и как да се справяме с гнева 
Представя на участниците темата за деня и напомня правилата за групова 
работа. 
Упражнение „Развален телефон” 
Групата се нарежда в кръг. Водещият казва на ухото на намиращия се отляво на 
него една дума например /”училище”/. Участникът измисля друга дума, която най-
много свързва с чутата /например „занимания”/ и я казва на следващият от ляво и 
т.н. След това всички по ред на висок глас повтарят думата, която са казали на 
съседа си. 
Водещият обобщава, че понякога се получават недоразумения, които могат да 
предизвикат смях, но и ситуации, които да доведат до гняв и други отрицателни 
реакции. 
Какво представлява гневът – определение – Вид емоция, силно чувство, което 
може да бъде предизвикано от усещане за неудовлетвореност, нараняване, 
дисконфорт или разочарование. Той е нормална човешка реакция, но ако не 
разпознаваме и не изразяваме правивилно своя гняв се създават проблеми и 
усложнения. 
Дискусия на тема гняв: 
 Въпроси за обсъждане: 

1. Как реагираме когато сме гневни?  
2. Как да се справим по-добър начин с гнева? 
3. Имате ли случаи когато сте гневни и правите неща, за които после 

съжалявате? 
Отговорите на всички въпроси се записват на постер, водещият обобщава. 
Работа с казус – Иван и Асен са съученици. Всеки ден Асен намира повод да се 
подиграва и обижда Иван пред другите/ ти си глупав, ходиш със стари дрехи и си 
немарлив и т.н./. Иван осъзнава, че е разгневен и при следващата обида вече ще 
удари Асен, вече не издържа…. 
Водещия приканва участниците да изиграят ситуацията и поставя за обсъждане в 
малки групи 2 въпроса: 

1. Какви са чувствата, които изпитва Иван? 
2. Как е най-добре да се реагира в тази ситуация? 
6/. Стъпки за справяне с гнева 
1. Брой до 10, отложи реакцията си възможно най-дълго 
2.  Ограничи контактите си със ситуации и хора, които те ядосват 
3. Споделяй с приятел чувствата си / „Чувствам се ядосан”/ 
4. Не пренасяй гнева си от едно място на друго 
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5. Потърси помощ от специалист – психолог, социален работник, 
възпитател 

7/. Етапи на управление на гнева 
- Разпознаване – когато у нас се поражда чувство на гняв, важно е да 

осъзнаем това възможно най-рано, за да не позволим да ни завладява 
- Отговорност – Важно е преди да сме преминали към действие да осъзнаем 

последиците от нашето действие 
- Контрол – Важно е ние да контролираме гнева, а не той да ни контролира 
- Правилно изразяване на емоциите -  Имаме право да изразяваме чувствата 

си, понякога е по-добре да отложим разговора за следващия ден 
Обобщение и обратна връзка 
Гневът е част от живота, но ние  можем да избягваме насилието като се научим 
да управляваме гнева си и да изразяваме чувствата си. 

 
 

Упражнение -  “Разпознаване на гнева”: 

Помолете груповите членове да докладват за ситуации, в които са изпитали 

високо ниво на гняв през изминалата седмица. Убедете се че степента на гняв е 

била на 10 и те са загубили контрол и са налице негативни резултати. Помолете 

ги да опишат провокиращото събитие и им помогнете за разпознаят знаците /на 

физическо, поведенческо, емоционално, мисловно ниво/ с които те са реагирали 

на това събитие. Помогнете им да ги поставят в четирите категории и се опитат 

да опишат стратегиите с които са се справили. 

Провокиращо събитие Знаци на разпознаване Стратегии по време на 

събитието 

   

 

 

 

Упражнение  - “Видове гневни реакции”:  

По време на групова сесия участниците могат да направят оценка на събитията 

и преживяванията през изминалата седмица, като отговорят на следните 

въпроси: 

- колко пъти се разгневихте през изминалата седмица 
- кое събитие предизвика вашия гняв 
- какви елементи открихте в гневните реакции на физическо, поведенческо, 

емоционално, мисловно ниво 
- каква беше степента на елементите от вашия гняв по скалата от 0 до 10 

Упражнение 
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1. Физически знаци Например: учестено дишане, стягане в 

гърдите, разгорещеност и зачервяване 

Оценка от 0 до 

10 

2.Поведенчески 

знаци 

Например: чупене пръстите, да се 

поклащаме, да блъскаме вратата или да 

повишаваме тон 

Оценка от 0 до 

10 

3.Емоционални 

знаци 

Например: когато се чувстваме 

изоставени, уплашени, унижени, виновни, 

неспокойни, несигурни, с чувство на 

ревност или отхвърленост 

Оценка от 0 до 

10 

4.Мисловни 

/когнитивни/ знаци 

Например: критика, или разпознаване 

действия на другите, като застрашаващи 

или унижаващи ни, или контролиращи ни, 

критични или враждебни в тона и думите 

си. 

Оценка от 0 до 

10 
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ЦЕЛ: Да запознае участниците с основ- 
ните права на децата и как да ги разпоз- 
нават 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ТЕОРЕТИЧНИ МАТЕРИАЛИ ЗА ПОДГОТОВКА НА ВОДЕЩИЯ 
 
За да живеем всички заедно  имаме нужда от правила, които всеки един от нас  
трябва да спазва, тези правила се наричат Закони. Ако някои наруши Закона, 
това означава, че той извършва престъпление, а престъпленията се наказват.. 
Всички деца имат равни права и никой няма право да ги нарушава. Правата на 
децата са регламентирани в Закона за народната просвета, Правилника за 
неговото приложение, Закона за закрила на детето, Конвенция ООН за правата 
на детето, както и Факултативен протокол към конвенцията за правата на детето, 
относно търговията с деца, детската проституция и детската порнография. 
Когато знаем правата си няма да допуснем никой да се възползва от нас! Ако все 
пак това се случи трябва да знаем от къде ще получим помощ и закрила. 
 
УПРАЖНЕНИЯ 
 
Представя на участниците темата за деня и напомня правилата за групова работа. 
 
Упражнение „Тостер, миксер, кукувица” 
Участниците са седнали в кръг и водещият е в средата. Показва заедно с двама 
участници фигурите „тостер, миксер, кукувица”. 
Миксер – участникът в средата  е тялото на миксера, а двамата отстрани двете 
бъркалки, които се въртят както при миксера... 
Тостер – двамата участници отстрани се хващат за ръце, като третият остава 
между тях и подскача като „препечена филийка”. 
Кукувица – двамата участници отстрани вдигат ръце над главите си и се хващат, 
а третият в средата се навежда  и изправя и казва „ку-ку...” 
 
Упражнение  - Кои са правата на децата? 
В 3 малки групи участниците правят мозъчна атака  - Кои са правата на децата?, 
говорители на групите представят работата им пред голямата група. 

 

МОДУЛ 3 

 

Моите права и правата на 
другите, как да ги защитавам 
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Водещият представя постера с правата на децата. 
           Децата имат право на: 

 Образование  

 Физическо и духовно развитие 

 Свобода на мнение и на изразяване 

 Информация 

 Защита от експлоатация 

 На закрила от насилие и природни бедствия 

 Родителска грижа  

 На игра и свободно време 

 Медицинско обслужване 
 
Упражнение – Рисувам своите права 
Участниците се разделят на 9 групи според броя на правата и водещият 
разпределя всяка група да изрази със стилизирана рисунка( да нарисува) едно 
право на детето. Всяка група представя рисунката си и останалите участници 
трябва да познаят кое право е нарисувано. Прави се изложба.  

  
Упражнение  - Стереотипи, предразсъдъци, дискриминация 
Обсъждане на казус - Учебен час, в който възпитателката не желае да работи с 
деца от малцинствен произход и не им помага да разберат по-добре задачата 
или какво се иска от тях и им пише само слаби оценки и не зачита работата и 
старанието им. 
Въпрос – Има ли право учителката да пренебрегва тези деца?Как се чувстват те  
кои права и как точно са нарушени? 
Обобщение и обратна връзка 
Всички деца имат еднакви права, всяко дете трябва да бъде зачитано и 
уважавано, всяко дете има право да расте в семейна среда или по-възможност 
най-близка до нея. 
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ЦЕЛ: Да усвоят умения за разграничаване 
на агресивно и асертивно поведение,  
както и умения за решаване на конфлик 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ТЕОРЕТИЧНИ МАТЕРИАЛИ ЗА ПОДГОТОВКА НА ВОДЕЩИЯ 
 

Тема 1 : Асертивно поведение 

Асертивността е форма на поведение, при която се демонстрира както уважение 

към себе си, така и уважение към другите. В основата й стои философията за 

личната отговорност и съзнанието за правата на другите хора. Асертивното 

поведение отразява разбирането за личната ценност на всеки. Да си асертивен 

означи да осъзнаеш, че имаш редица права, които можеш да използваш и 

защитаваш, да си наясно с чувствата си, да се изразяваш точно, ясно и 

конкретно, като в същото време не доминираш над другите и не се разпореждаш 

с тях. 

 

Приемайки това, което чувства, мисли и прави  и същевременно проявявайки 

разбиране  и изслушване на чуждата гледна точка, асертивната личност се 

чувства  добре със себе си и е способна да изразява както позитивни, така 

и  негативни чувства и мнения, без да има притеснения относно истината. 

Личности с подобно поведение са отворени, поемат рискове и са отговорни за 

своето собствено поведение. 

 

Асертивността е подход, чрез който личността  се защитава по независим начин, 

съобразявайки  се с другите. Като следствие на това и невербалното поведение 

на тази личност е стабилно, спокойно, уравновесено и балансирано. Вербалното 

поведение се изразява в свободно и спокойно изговаряне на мислите. 

Да си асертивен означава да осъзнаеш, че имаш редица права, които можеш да 
използваш и защитаваш, да си наясно с чувствата си, да се изразяваш точно, 
ясно и конкретно, като в същото време не доминираш над другите, не си 

 

МОДУЛ 4 

 

Асертивно поведение и 
умения за решаване на 
конфликти 
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агресивен към тях. 
Терминът  е широко разпространен в западната  психология и произхожда от 
английската  дума assert, която значи заявявам, утвърждавам, доказвам. Човек 
се държи като асертивен, когато отстоява себе си, изразява истинските си 
чувства и не позволява на другите хора да се възползват от него. В същото време 
зачита чувствата на другите. Ако човек е асертивен, може да защити по най-
добрия начин интересите си. 
Асертивната личност се чувства  добре „в кожата си” и е способна да изразява 
както позитивни, така и  негативни чувства и мнения, без да има притеснения 
относно истината. Асертивният човек е отворен към другите, контактен и 
общителен. Склонен е да поема рискове и да поема отговорност за своето 
поведение. Асертивна е тази личност, която е стабилна, спокойна, уравновесена 
и балансираща, емпатична. Вербалното поведение се изразява в свободно и 
спокойно изговаряне на мислите, чувствата, емоциите, мнението, становището. 
Асертивният човек не позволява на другите да му нарушат правата, но и не 
нарушава правата на другите хора. Асертивният стил на поведение е този, който 
познава своите граници, отстоява своето лично пространство и познава и се 
съобразява с границите и личното пространство на другите хора. 
Асертивни права 
Да имаш мнение и да го изразяваш 
Да бъдеш независим 
Да променяш своето мнение. 
Да казваш “Не знам”. 
Да казваш “Не разбирам”. 
Да казваш “Не се безпокоя”. 
Да правиш грешки. 
Основни характеристика на нeaсертивното поведение 
Срамежливост, тревога, омаловажаване на своите собствени достойнства и 
заслуги и признаване на другите като по-важни,  
позволяване на другите да вземат решение заради тях, 
неспособност за казване на “не” и чувство за вина, ако са казали “не”,  
често поднасяне на извинения, неизразяване на негативни чувства,  
двойни послания. 
Да чувстваш и изразяваш гняв. 
Да отказваш на молби, без да се чувстваш виновен. 
Да не се оправдаваш и извиняваш за поведението си, когато отказваш. 
Примерни ситуации 
Ваш близък иска да му дадете на заем парите, които знае, че сте спестили.  
Ваши роднини те молят да отмените плановете си, за да бъдете с тях. 
Продавачът отказва да замени дефектната стока, която току-що сте купили от 
него. 
Получавате похвала за добре свършена работа, в която сте вложили много 
усилия 
Формула на “Аз-послание 

1. Аз.........../опишете чувствата, които изпитвате/ 
2. когато .........../опишете конкретното поведение, породило 
чувствата/ 
3. защото........./опишете как Ви засяга това поведение 

 

Тема 2 – Решаване на конфликти 
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Конфликтът е противоречие, несъгласие  между две или повече страни при 
решаването на проблем в социалния и личния живот и засяга статуса на 
личността или групата. К. Белдинг определя конфликта “като ситуация на 
съперничество, в който страните осъзнават несъвместимостта на потенциални 
бъдещи  позиции и в която всяка страна желае да вземе позиция, несъвместима 
с желанието на другата.” 
При намеса и управление на конфликтите основната цел е да се премахнат 
всички вредни последици, а не непременно помиряване на страните. 
Кoнфликтите са свързани обикновено със силни чувства и емоции, но и с 
облекчение и удовлетворение. Но на практика когато сме в конфликт и чувствата 
у нас напират, ние най-малко ги споделяме и не се опитваме да ги изразим или 
да ги назовем. Предпочитаме затварянето в себе си или сме склонни да понесем 
подмятания и оскърбления. И тъй като не сме възпитани да изразяваме 
свободно чувствата си, ние трудно можем да придобием способността да 
разпознаваме чувствата на човека срещу нас. Така в конфликта двете страни 
остават неразбрани и отношенията между тях се влошават. Не трябва да 
забравяме, че конфликтите в ежедневието са неизбежни и е особено важно не 
да бягаме от конфликтите, а да развием умения да ги разрешаваме по мирен 
начин, като търсим общите интереси между нас. 
 
 
Стилове на поведение в конфликтна ситуация 

 
Хората използват различни модели (поведения) за справяне с 
междуличностните конфликти. Една от възможните класификации, направена от 
американския психолог К. Томас, определя пет такива модели – избягване, 
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примиряване, компромис, налагане,  и сътрудничество. Както е показано на 
фигурата, тези модели отразяват различни стратегии за справяне, с две основни 
насочености – към кооперативност (сътрудничество) и към асертивност 
(настойчивост). Какво представляват петте модела? 
 
Модели за справяне с междуличностни конфликти (по Томас) 
ИЗБЯГВАНЕ – това на практика не е поведение в посока за решаване на 
конфликта. По-скоро се прави опит той да бъде игнориран, омаловажен или 
прикрит. Вероятността конфликта да се прояви отново и с по-голяма сила е много 
голяма. 
ПРИМИРЯВАНЕ – в този случай се демонстрира желание за удовлетворяване 
на чуждите интереси, без да се проявява нужното усилие за удовлетворяване на 
своите. 
КОМПРОМИС – това е поведение, което е междинно по отношение и на двете 
измерения – асертивност и сътрудничество. То със сигурност ще изясни 
различните позиции, но едва ли страните ще се придвижат към ефективно 
решаване на проблема. 
НАЛАГАНЕ – това е модел, при който се демонстрира власт. В този случай се 
налагат личните интереси, без да се вземат под внимание чуждите. 
Вероятността другата страна да реагира по подобен начин е съвсем реална. 
СЪТРУДНИЧЕСТВО – това е подход, при който и двете страни се стремят към 
максимално удовлетворяване както на своите, така и на чуждите интереси, 
показвайки доверие и откритост. Точно този подход лежи в основата на всички 
ефективни методи за решаване на конфликти чрез преговори, посредничество и 
пр.  
Най-важното условие за конструктивното решаване на даден конфликт е 
определянето на неговата същност. Всяка грешка в този процес го обрича на 
провал. Но за да сторят това, участниците трябва да съгласуват помежду си 
своите виждания за възникналата ситуация и да си изработят обща стратегия и 
поведение. Ето кои са тези етапи: 

 Определяне на основния проблем; 
 Определяне на  причините за конфликта; 
 Търсене на възможни пътища за решаване на конфликта; 
 Съвместно решение за изхода от конфликта; 
 Реализация на съвместно избрания начин за решаване на 

конфликта; 
 Оценка на ефективността на усилията, предприети за решаване на 

конфликта. 
 
 

 

 

 

 

 

УПРАЖНЕНИЯ 
 
Упражнение – Разлика между пасивно, асертивно  и агресивно поведение. 
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 Пасивен Асертивен Агресивен 
 

Общо Говори малко. Поставя 
себе си под другите.  
 
Често казва „...няма 
значение...всичко е 
наред...извинявайте...това 
е добре 

В действията си 
и посланията е 
твърд, но учтив. 
Прави ясни 
послания. 
Изпитва 
уважение към 
себе си и 
другите. 
 
 „...това е добра 
идея, но какво 
ще кажеш, ако 
не го правим 
често...за мен е 
важно да 
направим....” 
 

Грубо, надмено 
поведение. 
Винаги говори от 
повизията на 
правия, 
пренебрежително 
отношение към 
другите. 
 
„ това, което 
казвам ще стане, 
няма значение ти 
какво мислиш, 
ако не ти харесва 
можеш да 
напуснеш...” 
 

Убеждения Ти си добре, аз не съм 
добре 
 
Важно е какво другите 
мислят, без значение е 
какво е то... 
 
 
 
 
 
 
Аз губя, ти печелиш 
 
 
Отказването от 
собствените права и 
разсрочване на 
правата  на друго лице. 
 
 
 
 

Аз съм добре, 
ти си добре 
 
Вярва и 
действа, така, 
че всички са 
равноположени. 
Изборът и 
действията  на 
всеки един са 
важен. Щастлив 
е с другите, но 
може да прави 
компромиси. 
Аз печеля, и  
вие печелите 
 
Отстояване 
правата си, без 
да 
нарушение на 
правата на 
другите. 
.  
 

Аз съм добре, ти 
не си добре 
 
Вярва е действа, 
че само той е 
прав, без да се 
съобразява с 
другите. Не е 
щастлив с 
другите, често е 
гневен и ядосан 
на тях. 
 
 
Аз печеля, вие 
губите 
 
 
Борба за 
собствени права 
и печалба, без 
зачитане на 
другите 

Очен 
контакт 

Не може да прави, гледа 
надолу, често е със сълзи 
на очите, несигурен 

Гледа уверено и 
спокойно, 
усмихнат и 
топъл поглед 

Гледа напористо, 
в упор, гневно и 
често 
раздразнено 
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Поза Свит, прегърбен, 
неспокойно тяло 

Изправен, 
главата 
изправена, 
спокойна поза 
на приемащо 
поведение 

Стегнат, 
напрегнат, 
изправен, често 
със скръстени 
ръце и крака, 
изпънат като 
струна на стола 
 

Ръце Кърши пръсти, неспокойно 
си играе с пръстени, 
гревни, часовник, потрива 
се често 

Плавни и 
спокойни 
движения, 
привлекателни 
жестове  

Груби и отсечени 
движения, често 
използва 
заканителни 
жестове на 
ръцете 
 

 

Упражнения за асертивност:  

1.Когато искате да сте асертивен използвайте формулата на “Асертивно аз-
посланието”:  

 Първо опишете чувствата, които изпитвате.  
 После опишете конкретното поведение, което е породило чувствата.  
 Ако е възможно използвайте фрази, изразяващи сътрудничество.  
 Най-накрая опишете как Ви засяга това поведение. 
  В случай, че е възможно направете емпатични препратки към интересите 

на други хора.  

2.“Асертивното аз-посланието” изглежда така: 

1. Аз… /”мисля, че”, “чувствам”, “желая” и др./ 
2. Когато… /”нека да”, “как можем да разрешим проблема”/ 
3. Защото… /”какво смятате”, “какво виждате”/. 
4. Искате ли заедно да напривим .../обсъждане как да спечелим и двете 

страни,  ...дискусия дали може  този път вие да определите целта, а 
следващия път аз... 

3.Когато се учите на асертивно поведение е важно да следвате още няколко 
важни стъпки:  

 Гледайте хората, с които разговаряте в очите.  
 Важно е тялото да бъде изправено.  
 Говорете ясно, точно и конкретно.  
 Бъдете уверени, но не и агресивни.  
 Не хленчете и не говорете с тон, който показва, че изпитвате 

неудобство или вина.  
 Използвайте подходящи мимики и жестове, които предразполагат 

другите към сътрудничество 
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Отговори  на критика 

Пасивен Съжелявам, ти си прав...аз съм 
толкова провален и безполезен човек 

Пасивно-агресивен Съжелявам ...(мисли)...Хм....не 
мисляа, че си прав...ще се върна по-
късно да говорим... 
Аз просто ще трябва да направи 
всичко сам, както обикновено.  

Агресивен Какво?! Как може така да мислиш?! 
Как може така да се отнасяш към 
мен?! 
С вас просто не може да се говори и 
работи! 

Асертивен Това, което казваш е добре, но аз 
мисля, че по-добре ще бъде, ако ти 
приемеш, че .... 
Не съм сигурен, че правилно те 
разбирам, но аз мисля, че за всички 
ще е по-добре, ако направим..... 

 

Варианти на асертивен отговори  при   критика 

Критиката е правилна Понякога правя така. Това те 
ядосва. Мога ли да кажа малко 
повече, защо направих така. 
Съжелявам, ако това те дразни... 

Критиката е частично правилна Аз приемам, че не съм го направил 
добре. Нпаравил съм грешка, но не 
съм съгласен с коментара за моята 
личност. Можеш ли да кажеш малко 
повече, защо мислиш така... 

Критиката не е правилна Аз не съм съгласен. Това не е 
съвсем така и аз  не мисля, че си 
прав, но можеш ли да кажеш малко 
повече защо мислиш така... 

 

Умението да кажеш „НЕ” 

Често пъти ни е трудно да кажем Не, на хора, които искат нещо от нас. Ако 
отговорим така може да започнат самокритични мисли на обвинения, които да 
предизвикат интензивно чувство на вина. Затова предпочитаме да кажем „ДА” 
Ще се чувствам виновен, ако кажа НЕ 
Ще се чувствам, раздразнен, потиснат и уморен 
Съгласен съм, казвам ДА 
 
Трябва да се научим да казваме Не, но да управляваме своите 
самокритични мисли и чувство на вина. 
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„Съжалявам, но не мога да го направя, защото аз наистина трябва да правя нещо 
други важно в този момент” 
„Сега съм твърде зает. Може би в друго по-свободно време ще го направя. 
„Аз много искам да ти помогна, но точно в този момент ми е невъзможно, защото 
трябва да направя....” 
„Аз те разбирам, но сега правя важен покрив на къщата. Благодаря ти, че ще ме 
разбереш, колко е важно за мен и сега не мога да ти помогна” 
„ Благодаря ти, че искаш това от мен, ти си чудесен човек! Но аз точно сега не 
искам да излезна с теб и да....” 
„Не! Съжелявам, но аз наистина не мога в този момент да направя това за теб! 
 

Всеки трябва да репетира да може да казва „НЕ”. Бъдете предпазмили от 
възможните самокортични мисли. Научете се да си отговаряте по този 
начи: 
„Обясних добре, защо не мога да го направя” 
„Това не е моя отговорност” 
„Трябва да допускам, че тя може да се съгласи с моята позиция. Това ще ме 
накара да се чувствам по-малко уморен и раздразнен. Може би другия път ще 
имам възможност да и помогна” 
„Трябва да се заема с нещо друго интересно, за да преместя фокуса на 
вниманието си и да не мисля непрекъснато за това. Ще се заема с моето любимо 
занимани...” 
 

Как да казваме на другите, какво искаме 

Когато исксаме нещо от другите ние го казваме по различен начин – с жестове, 
мимика, загатване. Но трябва да се научим да казваме ясно нашето желание, 
така, че да сме сигурни, че другите правилно ни разбират какво искаме. Да не се 
получава така, че ние едно казваме, а другите разбират нещо друго. 

„Ще ми хареса, ако ме прегърнеш” 
„Харесва ми, ако съм ти приятел, но не и гадже” 
„Аз искам да говорим за....” 
„Сега искам да си тръгна” 

Но трябва да помним, че не винаги е възможно да става така, както ние искаме. 
В този момент другите хора магат да имат противоположни разбирания и 
желания. Най-важното е да се научим на взаимовръзката за получаваме, но и да 
правим компромис и да даваме. Това е сложна друстранна взаимовръзка на  
 

 

 

Упражнение – Даване - вземане 

За да се се учите на асертивност може да се упражнявате в къщи, пред 

огледалото. Когато успеете да бъдете асертивни, поздравете се. Бъдете 

доволни от себе си. Наградете се. Купете си шоколад, нова дреха или нещо 

друго. 

 
Упражнение „Стража“ 
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Столовете са в кръг. На всеки стол с изключение на един, който е празен седи 
„затворник“. Зад всеки стол стои „стражар“. Този зад празния стол се мъчи да 
примами с поглед някой от седналите. Като си избере някой, прави му знак/ с 
намигане, усмивка, кимане и др./. „затворникът трябва да скочи и да седне на 
свбодния стол. Той е задържан, ако „стражарят“ е сложил ръка на рамото му, 
преди да стане. 
 
Упражнение - Ситуации за ролево проиграване 
Участниците се разделят на двойки и се упражняват в асертивност в следните 
ситуации.   
Приятел иска да му дадеш на заем парите, които си спестил този месец... 
Твой приятел е разпостранил сред другите от вашата компания твоята тайна без 
твоето  съгласие.... 
 
Обобщение от водещия по темата за асертивността. 
Умението за асертивност е важна характеристика на съвременния човек. 
Асертивните хора са отворени, поемат риск и са отговорни за своето собствено 
поведение. Те осъзнават своите основни човешки права и могат да ги отстояват. 
Затова да се държиш асертивно е удовлетворително и в крайна сметка 
здравословно. 
 
Упражнение „Моите мисли”.  

Първо всеки сам от участниците довършва изреченията и после споделя 

написаното в голямата група 

1. Аз съм различен от останалите защото....... 

2. Моето най-ценно качество е........................ 

3. Това, което ценя най-много у другите е ....... 

4. Аз си избирам приятели, които са ............... 

5. Моята главна цел в живота е......................... 

6. Тъжен /а/ съм когато...................................... 

7. Когато мисля за бъдещето си аз................... 

8. Радвам се когато.............................................. 

Упражнение – Анализ на личен конфликт 
Водещият разделя участниците на 2 групи. Двете групи работят по следния 
казус: Иван и Стефан се сбиват заради Деси. Иван е ядосан и я ревнува от 
Стефан. Деси му харесва, с нея му е приятно и мрази когато други се намесват 
в живота му. Предполага, че Деси излиза със Стефан, защото звънял и на нея и 
на него и двамата не му отговарят. Иван чертае бъдещи планове с Деси и 
разказва на Стефан колко много държи на нея. 
За Стефан животът е купон и си мисли, че е рано още за сериозни работи. И на 
него му е приятно с Деси, днес отива да я изпрати след училище. Иван ги засича, 
причернява му и се нахвърля върху Стефан..... 
Водещият предлага на участниците Таблица за анализ на личен конфликт. Всеки 
участник анализира конфликтната ситуация. 

1. Кои са най-важните за мен неща в този конфликт? 
2. Какво специално ме засяга в тази конфликтна ситуация? 
3. Защо тази ситуация е важна за мен? 
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4. Какви са моите интереси и потребности в тази ситуация? 
5. Кои от моите най-важни ценности и убеждения са засегнати в тази 

ситуация? 
6. Засегнато ли е моето лично достоинство и как? 
7. Какви са интересите и ценностите на другата страна? 
8. Какво си мислят те за мен в тази ситуация? 
9. Какво бих искал да знаят за мен, което ще внесе повече яснота в 

отношенията ни? 
Обобщение от водещия: 
И двете страни в конфликта е важно да проявят добронамереност и 
желание за решаване на проблема. Умението да решаваме конфликти е 
едно от най-важните  социални умения на младия човек.  
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ЦЕЛ: Да повиши информираността в  
участниците по проблемите на наси- 
лието – видове, признаци за разпозна- 
ване, в това число и сексуалното наси- 
лие 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ТЕОРЕТИЧНИ МАТЕРИАЛИ ЗА ПОДГОТОВКА НА ВОДЕЩИЯ 
 
Определение за насилието 
Насилието е всеки акт на физическо, психическо или сексуално насилие, 
пренебрегване , търговска или друга експлоатация, водеща до действителна или 
вероятна вреда върху здравето, живота, развитието или достойнството на 
детето, което може да се осъществява в семейна, училищна или социална среда. 
Признаци 

- детето е затворено и изолирано, не желае да общува с връстниците си 
- става агресивно и раздразнително 
- нарушава се модела на хранене  
- няма желание да участва в занимания, губи мотивацията си 
- проявява склонност към самонараняване 
- забелязва се загуба на доверие 
- смушения в съня, страх, тревога, безпокойство 

 
Физическо насилие - определение 
Физическо насилие е „причиняване на телесна повреда, включително 
причиняване на болка или страдание без разстройство на здравето“. 
Физическото насилие може да включва: 
• Ритане. 
• Удряне, биене с юмрук или побой върху детето. 
• Изгаряне. 
• Попарване, изгаряне с пара. 
• Удряне, биене чрез предмет, например колан, точилка… 
• Душене или задушаване на детето. 
• Отравяне. 
• Разтърсване на детето със сила, омраза. 
• Одраскване, дране на детето с нокти, щипане или извиване, изкълчване на 
части от тялото на детето. 

 

МОДУЛ 5 

Знания за насилието и 

сексуалното насилие                      
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• Скубане, стискане или смачкване на части от тялото на детето. 
• Хвърляне, блъскане на детето, например в стената или в пода. 
• Хвърляне на предмет или предмети по детето. 
• Мушкане, пронизване, порязване. 
 
Поведенчески индикатори: 
• децата се обезпокояват от контакт с възрастен; 
• разстройват се, когато плаче друго дете; 
• крайности в поведението – агресивност или пасивност; 
• страх да се прибере вкъщи; 
• лежат притихнали, изучавайки обкръжението; 
• празно или студено вторачване; 
• отговарят едносрично на въпроси; 
• прекалена отстъпчивост и оставяне без протест да се прави каквото и да било 
с него; 
• детето играе агресивно като често наранява връстниците си; 
• имат лоша представа за себе си – смятат, че са заслужили насилието, понеже 
те самите са лошите. 
Пример: Анна е на 15 години. От две години насам тя има постоянен приятел. 
Вчера бащата на Анна неочаквано се завърнал вкъщи през деня и е заварил 
Анна и приятеля й в леглото. Приятелят е бил изхвърлен, а Анна е получила, 
по думите на баща й, „здрав бой“ с колан. Тя има няколко големи, пресни 
охлузвания и няколко дълбоки драскотини, въпреки че е била напълно облечена 
по време на боя. 
Съученички на Анна споделят, че и друг път се е случвало да забележат по 
тялото и подобни белези, когато се събличат за часовете по физкултура. 
  Психическо насилие- определение 
Според дефиницията, дадена в ППЗЗД, психическо насилие 
„са всички действия, които могат да имат вредно въздействие върху психичното 
здраве и развитие на детето, като подценяване, подигравателно отношение, 
заплаха, дискриминация, отхвърляне или други форми на отрицателно 
отношение, както и неспособността на родителя, настойника и попечителя или 
на лицето, което полага грижи за детето, да осигури подходяща подкрепяща 
среда“. 
Често като синоними на психическо насилие се използват термините 
емоционално насилие или емоционално малтретиране. 
Психическото насилие може да включва: 
• Вербално насилие – обиди, негативни сравнения… 
• Отхвърляне и безразлично отношение. 
• Липса на топлота и физически контакт, например прегръдка. 
• Непрекъснато критикуване. 
• Държане на детето в лоши условия и грижи. 
• Да се казва на детето, повтарящо се или непрекъснато, че то не е желано, не е 
обичано, не е искано и че не го приемат такова, каквото е. 
• Да се разказва на други хора за грешките на детето, за негови провали, 
несправяния. 
• Държането и отношението към детето да е като към по-малко важно, 
неструващо, малоценно в сравнение с другите деца в семейството. 
• Игнорирането на детето, незабелязването му, да не се говори с него, да се 
говори пред него и за него все едно, че то в момента го няма. 
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• Отричането на постиженията на детето. 
• Непрекъснато подозиране и обвиняване на детето, например то да бъде 
държано отговорно и да бъде обвинявано за поведението или действията, за 
случващото се на други деца или на възрастен. 
• Сплашване на детето, заплашването му. 
• Осмиване, иронизиране и непрекъснато подиграване с детето. 
Индикатори, които могат да насочат към възможно психическо насилие: 
• Детето може да стане затворено и изолирано, да не желае да контактува с 
връстниците си и да е резервирано към възрастните. 
• Агресивно поведение и/или поведение, насочено към привличане на 
вниманието, например упорито непослушание, преднамерено цапане или 
подмокряне, агресивност към другите деца. 
• Нарушаване на модела на хранене и сън. 
• Избухвания и изблици, които са необичайни за възрастта и нивото на развитие 
на детето. 
• Изоставане на развитието, при което детето желае да се държи или да бъде 
третирано като по-малко 
дете, например подмокряне в леглото. 
• Бягане или криене. 
• Неучастие в заниманията в детската градина или в училище, загуба на доверие 
и ниска самооценка. 
• Лош външен вид, например постоянно обличане на едни и същи дрехи, отказ 
да сресва косата си. 
• Психосоматични болести. 
• Неотделяне от възрастен, различен от родителите на детето, резервираност и 
страх от родителите. 
• Детето не се развива пълноценно, например забавено физическо развитие, 
тегло и ръст под нормата, 
нездрав общ вид. 
• Злоупотреба с алкохол и медикаменти. 
• Бягане от училище. 
• Самонараняване. 
Пример: Мими е единствено момиче от петте деца в семейството. Тя се 
превръща в семеен роб, казват й „тъпанарка“ и я принуждават да се храни 
отделно (тогава, когато има какво да се яде) в другата стая, никога не й 
позволяват да гледа телевизия със семейството или да излиза с тях. Тя носи 
старите дрехи на братята си, винаги е мръсна, занемарена и с неприятна 
външност. 
Сексуално насилие- определение 
В ППЗЗД се дава следната дефиниция за сексуално насилие: 
„Сексуално насилие“ е използването на дете за сексуално задоволяване. 
Сексуалното малтретиране на деца включва всяко едно сексуално поведение 
или действие, посредством което възрастният използва детето за свое 
собствено сексуално задоволяване. Детето може да бъде принудено или насила 
въвлечено в сексуални действия, като то може да е твърде незряло, за да 
разбере на- 
пълно естеството на тези дейности, в които участва.  
Сексуалното малтретиране може да включва: 
• Сексуални полови отношения (сексуален акт), включително вагинално или 
орално проникване. 
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• Изнасилване. 
• Мастурбиране на детето или на възрастния посредством детето. 
• Орален секс върху детето или чрез детето. 
• Докосване, галене или целуване на детето със сексуален характер и с цел 
сексуално задоволяване. 
• Детска порнография, включваща въвличането на децата в сексуални действия 
с други възрастни  
• Детска проституция, която въвлича детето в сексуални действия с голям брой 
партньори, които плащат. 
• Показване на детето на порнографски материали с цел сексуалната 
стимулация на детето. 
• Въвличане на дете в сексуални действия с други възрастни или деца с цел 
сексуалното задоволяване на възрастен човек. 
• Неприлично цинично излагане, показване на детето (може да бъде инцидентно, 
непостоянно). 
Разпознаване на сексуалното малтретиране 
1. Възпаления, зачервявания, охлузвания и порязвания около гениталиите или 
ануса. 
2. Болка или дразнене около вагината или пениса, или ануса. 
3. Неудобство или трудност при вървене или седене. 
4. Течение или кървене от вагината или пениса. 
5. Болка по време на уриниране. 
6. Нежелание за преобличане ( в часовете по физкултура или ходи с едни и същи 
дрехи дълго време 
7. Нежелание за къпане или обратно – непрекъснато миене или къпане 
8. Сексуални познания и /или поведение, които изглеждат необичайни за 
възрастта и степента на зрялост 
на детето. 
9. Сексуални игри с други деца, които показват прекалено задълбочени 
познания. 
10. Бягство, тревога, отчаяние. 
11. Страх от определени възрастни, избягване на другите деца. 
12. Разиграване на сексуални сцени чрез игра или рисунки. 
13. Инфантилно поведение, например смучене на пръсти, подмокряне на 
леглото, страх от тъмнината. 
14. Гняв, враждебност, агресия към възрастните и другите деца. 
15. Влошаване на поведението и успеваемостта в детската градина или 
училището. 
16. Смущения в съня и храненето. 
17. Изричане на лъжи. 
18. Необясними или психосоматични болести. 
19. Честа мастурбация. 
20. Поведение, характеризиращо се с избухвания, насочено към привличане на 
вниманието; развита фантазия, истерични изблици, избухвания в плач. 
21. Разкриване на някой възрастен на частично или неубедително описание на 
малтретирането, което може впоследствие да бъде оттеглено. 
22. Промискуитет (многобройни безразборни полови контакти), бременност, 
предавани по полов път болести. 
Пример: Таня е на 6 години. През последните няколко години баща й я е карал 
да го милва по пениса. Миналата нощ той отново е искал от нея това. Когато 
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свършил, той целунал любвеобилно детето, казал й, че е добро момиче, че 
той я обича повече от всичко на света и че това е един специален начин, по 
който тя му показва, че също го обича. 
Въпрос за обсъждане: Как да реагира Таня на действията на своя баща? 

ІV. Обобщение и обратна връзка. 
Проявите на насилие са много. В ежедневието си ние сме свидетели на 

широкото им разпостранение и разнообразните им форми. Особено тревожен е 
проблемът – насилие срещу и между децата. Важно е да разпознаваме формите 
на насилие и да им се противопоставяме, да знаем как да предпазим себе си и 
близките ни хора. 

 
 
 
УПРАЖНЕНИЯ: 
 
Тема 1. „Какво знам за насилието” 
 
Водещият представя на участниците темата за деня и напомня правилата за 
групова работа. 
 
Упражнение  – „Име –жест” 
Първо направете една крачка напред; кажете името си и едно нещо, което 
обичате да правите и изисква физическо движение или жест. Докато си казвате 
името, покажете движението (например хвърляне на обръчи, плуване или 
танцуване, някакво движение....).  

- Всеки път, когато някой от участниците показва своето движение, 
останалите от групата го имитират и произнасят името му всички заедно. 

- Когато дойде вашият ред, се опитайте да не повтаряте движенията.  
- Водещият  показва как става. 

Започнете играта със своето име и движението, което предпочитате – нека то да 
е физическо (не четене или слушане на музика, а някакъв спорт, танцова стъпка 
или физическа работа, която харесвате).   
 
Упражнение Определение за насилието 
„Насилието е...” 
Всеки от участниците завършва изречението „Насилието е.......”/асоциация или 
дума свързана с насилието/, водещият записва върху постер отговорите на 
участниците. Водещият обобщава и показва на постер определението за насилие. 
 
Упражнение признаци на насилието 
Някои общи признаци, характерни за ецата преживели насилие 
Водещият разделя голямата група на 4 малки групи и задава въпрос „По кои 
признаци можем да разпознаем детето, жертва на насилие”? Всяка група работи 
15 минути и  използва техниката” мозъчна атака”. Говорители от всяка група 
представят работата пред голямата група. Водещият представя признаците и 
обобщава. 
Въпроси за дискусия 
Причини за насилието 

- Къде обикновено възниква насилието? 
- Кога възниква насилие ? 
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- Защо според вас има насилие? 
- Какво поражда насилието? 

 
Обобщение и обратна връзка 
 
 
Тема 2: Видове насилие 
 
Упражнение „Липсващият стол” 
Участниците са седнали в кръг. Водещият е в центъра на кръга и при команда „Да 
си разменят местата...” съобщава избран от него признак – например „Всички, 
които обичат шоколад, които са с дънки, черни панталони, които имат сини очи и 
т.н.” всички, за които се отнася назованият признак стават и разменят местата си, 
през това време този, който е в центъра на кръга сяда на един от свободните 
столове, а в центъра застава този участник, който е без стол и т.н. 
 
Презентация - видове насилие.  
Основните белези и прояви се представят на постери. 
 
Раздвижващо упражнение- „Име- прилагателно” 
 
Дискусия в голямата група  
„Какви прояви са свързани със сексуалното насилие? Как се чувстваме когато ни 
докосват неприятно?, Какво ни казват за да се съгласим на неприятно докосване?
  
Упражнение „Салфетки във въздуха” 
Участниците се разделят на отбори по 4-5 човека. Всеки отбор си избира капитан 
и застава в кръг. Капитаните получават по една салфетка. След сигнал от водещия 
хвърлят салфетката във въздуха и всички играчи от отбора се опитват да задържат 
салфетката възможно най-дълго във въздуха само с ръце и с духане. 
Победител е отборът, чиято салфетка се задържи най-дълго във въздуха. 
Работа в малки групи   - Обсъждане на казус „Ирина” 
Ирина е на 14 г. Когато се прибира от училище, често минава през парка, като 
винаги е с приятелки. Този път се прибира сама и среща на алеята по-възрастен 
мъж. Той се спира и я заговаря, предлага и цигара. Преди да разбере какво става, 
мъжът хваща Ирина грубо за ръката и я повлича след себе си. Наоколо няма никой, 
тя започва да вика, но бива вкарана в спряна наблизо кола. Мъжът изнасилва 
момичето, след което я изблъсква навън и изчезва с колата. 
Въпроси за обсъждане 
Какво трябва да направи веднага Ирина? 
Можеше ли да избегне насилието? 
От къде и от кого  да потърси помощ? 
 
Обобщение и обратна връзка 
Има много действия, които са свързани със сексуалното насилие – от нежелано 
докосване и целувка до блудство и насилствен сексуален акт. Има много на пръв 
поглед безобидни действия, важно е да не бъдем доверчиви, а да се стараем да 
разпознаем насилието и да се предпазим. 
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ЦЕЛ: Да повишат знания за разпознаване 
На явлението трафик на деца и сексуална 
Експлоатация, както и механизмите за 
въвличане 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
ТЕОРЕТИЧНИ МАТЕРИАЛИ ЗА ПОДГОТОВКА НА ВОДЕЩИЯ 
 
Трафикът на деца съществува, всеки ден деца и жени стават жертви на трафик с 
цел сексуална или икономическа експлоатация. 
Какво е трафик на деца - незаконно набиране, укриване, транспортиране и 
продажба на деца в рамките на страната или друга страна с цел  злоупотреба и 
експлоатация и независимо от изразената воля чрез използване на принуда, 
отвличане, противозаконно лишаване от свобода, измама, злоупотреба с власт. 
Трафикът на деца е световен проблем и много доходоносен престъпен бизнес. 
Жертвите на трафик могат да бъдат отвлечени направо от улицата, от 
дискотеката, но в трафик попадат и много момичета търсещи работа, които искат 
да продължат образованието си или да сключат брак в чужбина. Често 
трафикантите използват агенти, които вербуват жертвите. Тези агенти могат да 
бъдат хора, които познавате приятели, роднини, гаджета. В много случаи те 
предлагат пари, ценни предмети и помощ, за да привлекат жертвите. Агентите 
използват също и фалшиви реклами, обяви, посреднически агенции за намиране 
на работа, а след това чрез много жестокост и насилие принуждават жертвите да 
проституират и да извършват принудителен труд. 
Жертвите се оказват в затвор, тотално изолирани от света. 
 
 
УПРАЖНЕНИЯ 
 
Упражнение „Дъжд” 
Участниците се нареждат в кръг. Водещият започва да разказва как започва да 
вали и прави различни движения. Участниците повтарят неговите движения като 
вълна, променяйки движението когато новото стигни до тях- например Щракане с 
пръстите на едната, на другата ръка, пляскане с ръце, тропане с крака и т.н. 

 

МОДУЛ 6 

Трафик на деца, 

механизми за 

въвличане в сексуална 

експлоатация                    
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Упражнение - Как децата могат да станат жертви на трафик? 
Таня на 13 г. и Мариана на 14 г. са приятелки. Една вечер без да предупредят 
родителите си решили да отидат на дискотека и с 2 по-големи от тях момчета, 
които Таня познавала отпреди 1 месец. По време на танците момчетата се 
държали интимно с Таня и тя не се съпротивлявала, защото й било приятно. 
Времето вървяло бързо и малко преди края на дискотеката, компанията решила 
да продължи купона. В близкото заведение нямало свободни места и тогава едно 
от момчетата предложило да продължат купона в празния апартамент на негов 
приятел, за който той имал ключове. Идеята била приета и те отишли. Танците 
продължили и Таня се чувствала все по-добре, в един момент тя отишла с едно 
от момчетата в спалнята..... 
На сутринта Таня била много притеснена – Как ще се прибере в къщи, какво ще 
обяснява? 
Тогава момчето й предложило вместо да се притеснява той  да я заведе в София, 
където ще живее с негова роднина. Тя ще я уреди да работи като танцьорка и 
така тя ще се издържа сама. Обяснил й, че след няколко месеца ще стане 
страшно известна, ще има пари и ще бъде независима от родителите си. 
След пристигането им в гр. София и настаняването им в квартирата Таня била 
изнасилена брутално от 3 непознати. Понеже се противяла била пребита от 
собственика на квартирата. След 3-4 дена била приведена през българо-
гръцката граница и се озовала на един от гръцките острови в публичен дом. 
Въпроси за обсъждане в малките групи: 
Кой е виновен за случилото се? 
Можеше ли Таня да избегне тази ситуация? 
Какво загубва Таня? 
 
Упражнение „Плодова салата”  
Участниците са седнали в кръг. Водещият е в центъра на кръга и всяко дете си 
избира по един плод и го съобщава на другите участници, а водещият записва 
плодовете на постер пред всички. При команда „Правя плодова салата от 
/назовава 4-5 плода, които децата са избрали за себе си...”и  всички, за които се 
отнася стават и разменят местата си, през това време този, който е в центъра на 
кръга сяда на един от свободните столове, а в центъра застава този участник, 
който е без стол и т.н. 
  
Упражнение - Казус – Едно момиче разказва 
Казвам се Таня и тази година завършвам. Най-добрата ми приятелка в училище 
през всичките години беше Надя, но днес се питам къде ли е тя сега? 
Ще ви разкажа нейната история, която ме накара да се замисля с какво мога да 
се сблъскам, докато гоня мечтите си. 
Това лято, като се върнах от ваканцията на село, заварих Надя много променена. 
Беше с много къса пола, носеше много грим, беше с дамска чанта и обувки – 
нещо необичайно за нея. Чак й завидях. Похвали ми се, че си има гадже – Петър 
– на 21 години – много красив и много богат , имал собствен бизнес. Подарил и 
мобилен телефон и нови дрехи. Скоро щяла да отиде да живее  при него. 
Започнахме училище, но Надя не се яви. Един ден, съвсем неочаквано ме 
чакаше след училище и ме помоли да и дам тетрадките си, защото щяла да се 
явява като  частна ученичка. Предложи ми да пием кафе и ми показа пачка пари, 
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които Петър и поверил да  пази. Започна да ми се хвали, че сега живее с него и 
щели да се женят. 
След време отново ме чакаше пред училище. Помоли ме отново да й дам 
тетрадките и  седнахме на кафе. Тогава ми призна, че проституира. Не станало 
изведнъж, а постепенно. След като се преместила да живее при него той станал 
много нервен и й признал, че много го е закъсал с бизнеса и спешно му трябват 
пари. Тя трябвало да му помогне. За целта трябвало  да приспи с негов приятел, 
за да може приятелят да му даде пари на заем. Надя възмутена отказала и  не 
му проговорила няколко дни. Извинил й се, но след време предложил да отидат 
на купон при негов познат. На купона обаче се оказали само тримата. Вечерта 
пийнали порядъчно, веселили се и когато привършили цигарите Петър излязъл 
да купи и не се върнал. Тогава „приятелят” се нахвърлил върху нея и правили 
секс. След това я помолил да си върви. В квартирата  я чакал Петър- сияещ, 
разцелуван я и й благодарил, че направила  това за него, показвайки парите, 
които е „заработила”. „Виждаш ли, не е толкова страшно”!  
Надя била много объркана. Не знаела какво да мисли. Следващите дни той бил 
много мил с нея. Купил й нови дрехи, завел я  на ресторант. Притеснявала се, че 
може да поиска  отново същото, но той вече не говорил затова и тя се успокоила.  
До една нощ, когато казал, че ще отидат на гости при негов познат. Групата била 
голяма. Момчетата в едната стая, а момичетата в другата. Под звуците на 
музиката момичета накарали Надя да се съблече и да прави стриптийз.  
Помислила, че се шегуват, но когато започнали да я събличат и бият се опомнила 
и започнала да крещи. На виковете и  отговорил само познатият. Казал и, че ще 
проституира като останалите. 

И се започнало. Водили я в един голям  хотел – постоянно я пазели – друго 
момиче, или познатият. Мислила си да избяга, но й казали че ако го направи, ще 
пострада семейството й. С времето се примирала, започнали да я пускат да се 
движи сама, но тя не знаела къде да отиде. Страхувала се, че сводниците ще я 
познаят и могат да я намерят навсякъде. Петър изчезнал. Мислила си, че той 
може би не знае какво се случва с нея и, че един ден двамата  заедно ще избягат.  
В този миг телефона й звънна и Надя каза, че трябва да тръгва. Оттогава не съм 
я виждала. Често се питам къде ли е сега и какво се случва с нея?  Не знам дали 
е вярно, но чух че работи в Гърция..... 
Въпроси за дискусия  
Какви са причините за да се случи това със Надя? 
Кой е виновен за случилото се? 
Как според вас е завършила историята на Надя.? 
Как се чувства тя и какви са последиците за нея, какво я очаква от тук нататък? 
  
Упражнение „Премини през кръга“ 
Накарайте участниците да образуват един голям кръг, като застанат с лице към 
вътрешността на кръга. Всеки участник си избира друг участник от отсрещната 
страна на кръга. Когато кажете „начало“, всеки участник трябва да се затвори 
очите, да премине през кръга и да застане на мястото на избрания от него 
участник. Всички тръгват едновременно и нямат право да поглеждат. Отначало 
хората са объркани, на после успяват да се оправят. След играта попитайте как са 
се чувствали със затворени очи, как са се справили, забавляваха ли се? 
 
Упражнение - Какво характеризира “Loverboy“ 
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- Съвсем от скоро  сте заедно, а той ви внушава, че никой не би ви обичал като 
него 

- Изнудва ви за пари – убеждава ви , че само вие можете да помогнете да 
възстанови дълговете си, да реши финансовия си проблем 

- Подменя паспорта ви или личната ви карта, поради непълнолетната ви 
възраст, за да можете да пътувате в чужбина без разрешение на родителите 
ви или фалшифицира документи 

- Убеждава ви да заминете с него за чужбина за да започнете нов живат 
- Убеждава ви колко би било добре да работите като танцьорка, стриптизьорка 

или компаньонка 
- Предупреждава ви на никого да не казвате за заминаването 
- Иска да ви изпрати сама в чужбина като обещава и той скоро да се 

присъедини 
- Кагато изказвате пред него притесненияили съмнения относно заминаването, 

той реагира обидено и ви казва, че му нямате доверие и не го обичате 
достатъчно 

- Убеждава ви да правите секс с неговите приятели 
- Когато ви е омръзнало от бедност и мизерия и искате да спечелите повече 

пари, отколкото можете с обикновена работа 
- Ако нямате близки, собствен дом и не чувствате, че сте обвързана или нещо 

ви задържа тук 
- Когато се чувствате много самотна и искате да се спасите от самотата 
- Когато жадувате за едно ново начало 

Какво е „Loverboy“? 
В превод означава „любим“, „възлюбен“, „съблазнител“, названието се 
използвакато определение за човек, който използва влюбването и 
емоционалната привързаност на приятелката си за да я въвлече в 
проституция или трафик с цел сексуална експлоатация. Това е мечтания 
приятел за момичето, който я обича и прави всичко за нея. След известно 
време на „ходене“ с нея, той я предоставя на свой приятел, да спи с него за 
пари. Често използва насилие и други средства, за да се увери, че тя е 
напълно зависима от него. Момичето не разполага с парите, които изкарва. 

Ето основните стъпки, които използва „Loverboy“. 
1.Срещата: 
Приятно момче говори с теб, или ти е представен от приятел. Това може да 
се случи в училище, в парк, в кафе, в клуб, навсякъде, може и в Интернет. 
Срещате се 

            2.Впечатляване 
            Дава ти хубав подърък, може и мобилен телефон, хубаво бижу или 
парфюм. Отивате заедно на вечеря в скъп ресторант. Лудо се влюбвате в него. 
Мислите – „Това е момчето, за което съм мечтала. Толкова е готин, казва ми, че 
съм красива и би направил всичко за мен.“ Носи скъпи дрехи и изглежда много 
добре 

3. Начало на връзка 
                     Вече има истинско ухажване. Вие сте неговото гадже.Ходите на кино, 
при приятели, с колата му навсякъде. Не се виждате с приятелките си както преди, 
но това не ви вълнува, той ви обича, а приятелите ревнуват. Не разговаряте с 
приятели и близки, които не го харесват. Тойе страхотен, те просто не ви разбират 

4. Заедно 
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Правите секс с него. Това е романтично, той е много мил. Вие сте щастлива. Малко 
по малко решавате да напуснете дома си. Той иска да бъдете с него непрекъснато. 

5. Въвличане в проституция 
Развежда ви на места където млади като вас момичета проституират. 
Казва, че дължи пари, които трябва да изплати на приятел и 
единствено вие можете да му помогнете, като отидете на среща с 
неговия приятел за една нощ. Този приятел е много агресивен и 
вашето гадже знае това. 
6. Склоняване към проституция 
Няма повече пари. Той е направил толкова много за вас, че чувствате, 
че трябва да направите нещо за да му се отплатите. Може би той ви 
плаши и това ви кара да се колебаете. Обещава ви, че няма да 
работите дълго кото проститутка. Двамата ще печелите пари, ако вие 
вършите това и ще си купите дом, ще отидете на почивка. 
7. Проституция 

Вие вече работите в секс клуб, бар, или посещавате мъже по домовете им.Не 
искате това, но той ви бие и казва, че ако не вършите това ще пострада цялото ви 
семейство.чувствате се отвратена, но все още го обичате.“В края на краищата ще 
дойде краят натази работа. Той е много сладък понякога.“ 
4/. Въпроси за обсъждане 

1.Като имаме пред вид тази информация как да се доверяваме на 
хора, които не познаваме? 
2. Как да казваме „не“ на хората, които ни молят за нещо? 
3. Можем ли да живеем без доверие? 

  
Обобщение и обратна връзка 
Всеки човек има право да следва мечтите  и надеждите си, да търси по-добър 
живот за себе си и за близките си, да пътува, а учи, да си намира по-добра 
работа, но трафикът на хора съществува, внимавайте!!! 
Информацията по тази тема е от Наръчник за превенция на трафик на хора, 
издаден от Националната комисия за борба с трафик на хора – декември, 2010 г. 
– София –стр. 83 
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ЦЕЛ: Да повишат информираността си по 
Отношение институции и центорве за помощ 
На жертви на сексуална експлоатация 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ТЕОРЕТИЧНИ МАТЕРИАЛИ ЗА ПОДГОТОВКА НА ВОДЕЩИЯ 
 
УПРАЖНЕНИЯ 
 
Раздвижващо упражнение- „Пералня” 
Участниците се нареждат в 2 редици един срещу друг. Първият от едната редица 
тръгва със затворени очи бавно между тях, в тунела,  и всеки участник трябва да  
го докосне по мил и приятен начин. След като премине играчът застава в края на 
редицата, после тръгва друг участник и така докато преминат всички. Водещият 
следи жестовете на децата да бъдат само положителни, да няма лоши и 
неприятелски докосвания. 
 
Упражнение - Изработване на колаж „Не на трафика и сексуалната 
експлоатация на  хора“ 
Изработване на колаж „Не на трафика и сексуалната експлоатация на хора”, в 3 
групи, всяка група изработва отделен колаж 
Материали – вестници, списания,  информационни дипляни, тиксо, ножици, 
лепило, маркери за всяка група поотделно 
Говорител на групата представя колажа и коментира идеята на групата, отговаря 
на въпроси на участниците от другите групи 
Въпрос за обсъждане в групата – Къде бихте потърсили помощ, ако станете 
жертва на насилие и сексуална експлоатация? – водещият записва отговорите на 
постер и обобщава: 
Гореща телефонна линия Денонощно 
                  +.............................. - София 
Държавна агенция за закрила на детето –София 
Тел:02/ 933 90 50 
В Бургас  
Център за превенция на насилието 

 

МОДУЛ 7 

Помощ и превенция в 

случаи на сексуална 

експлоатация                      
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Отдел за закрила на детето к-с „Бр. Миладинови”, ул.”Дрин” № 9 тел: 056/ 84 52 98, 
приемна на отдела 056/ 84 29 99 
Полиция – тел: 166 
Асоциация „Деметра” 
гр. Бургас 8000, ул. „Шейново” 102 а, тел. 056/ 81 56 18  
Обобщение и обратна връзка 
Всеки може да изпадне в беда, не е срамно да говорим за това, което ни се 
случва, важно е да се осъзнае проблема и да се търси помощ от възрастните и 
институциите. 
 
 Упражнение „Правя пица” 
Участниците се нареждат в 2 кръга и застават един зад друг. Водещият дава 
поетапни инструкции, които следват правене на пица, придружени с движения: 
„пресяване и сипване на брашно”, месене на тесто, разточване, намазване с 
доматено пюре, рязане на шунка, поръсване с подправки и т.н. Участниците от 
външния кръг „правят пицата” върху гърба на участниците от вътрешния кръг. 
После участниците се сменят, така че да са участвали и в двете роли всички. 
Дискусия в групата  -„ Какво мога да направя за да не стана жертва на сексуална 
експлоатация”? Водещият записва отговорите на децата и обобщава като 
раздава на всeки правилата, които могат да помогнат на децата да избегнат 
насилието 
Как да се предпазя от сексуална експлоатация? 
Да проуча внимателно фирмата предварително 
Преди да замина трябва да се погрижа роднини и приятели да имат 
Моя снимка и копие от паспорта ми 
Телефонен номер и адрес в чужбина 
Координати на посолството в страната, където отивам 
Копие от договора ми за работа 
Преди да замина е препоръчително да съгласувам с мои близки думи или 
изречение, което ще използвам когато съм вбеда 
Когато се съглася да работя в чужбина трябва задължително да подпиша 
предварително договор, който трябва да съдържа: 
Име на работодателя 
Срок на договора и месторабота 
Задължително да нося със себе си координатите на българското посолство в 
страната където отивам 
В никакъв случа не трябва да давам личните си документи на никой! 
Ако се почуствам застрашена по някакъв начин в страната където съм в момента, 
трябва да се свържа със: 
Българското посолство 
Местната полиция 
Роднини, приятели, близки 
Български или местни организации 

 
На всеки може да се случи да изпадне в беда. Не се срамувай да говориш с твои 
приятели затова, което ти се случва! 

 
Потърси помощ!!! 
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 Имай доверие на възрастните. Говори с тях за проблемите, които са 
твърде важни за теб, но не можеш да разрешиш сам. Много хора 
държат на теб. ТИ  НЕ СИ САМА!!! 

 Никога не споделяй с непознати случилото се! 

 Кажи „НЕ”, ако някой се опита да те докосне по начин, който те 
плаши и не ти е приятен. Не пази това в тайна и го сподели с близък, 
приятел, възрастен или професионалист на когото имаш доверие! 

  
Упражнение „Аз съм специален, защото съм уникален” 
Повечето от нас имат поне един човек в живота си, който мисли, че ние сме 
специални. Вярвам, че този човек е прав. Смятам, че всеки от нас е специален. 
Ако един грънчар направи 10 000 вази, всичките един размер и форма и ги украси 
по абсолютно еднакъв начин, то едва ли ще струват много скъпо. Ако обаче 
същият този грънчар направи една специална ваза с уникална и необичайна 
форма с красива украса, различна от всяка друга, тогава тя ще струва много 
повече. 
Всеки от нас е като тази специално създадена ваза. Вие сте ценни, защото няма 
никой точно като вас в целия свят. Всеки от нас е различен никой не мисли и 
чувства точно като вас, всеки е   една комбинация от идеи, мнения, вкусове, 
таланти и чувства, които са уникални – тава ги прави специални. 
Водещият изисква от участниците на работния си лист да напишат нещо 
уникално за тях самите като довършат изречението Аз съм уникален/различен/ 
защото………... 
Обобщение и обратна връзка 
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4 Глава    

Интервю с дете,  

жертва на сексуално насилие  

 
 

Как да интервюираме дете – жертва на насилие 
І. Цели на интервюто 

 да се събере информация по случая  
 да бъде изслушано детето  
 да се изградят отношения на доверие и готовност за споделяне на 

преживяното 
 да се окаже помощ на детето да осъзнае случилото се и да разбере как да 

се справя с насилието 
 

Провеждането на интервю е най-важната част от работата по случая. То е 
основата, на която може да се изгради подходящата социална намеса. В 
повечето случаи детето е заплашвано, че ако сподели, ще се случи нещо 
неприятно на него или на неговите близки. 

Преди провеждане на интервюто са важни няколко неща 
 децата помнят подробности, но не винаги трябва да им се доверяваме 
 чувството за време при децата е различно 
 децата помнят това, което им е направило най-силно впечатление 
 интервюто с провежда насаме с детето 
 интервюирането на детето трябва да се извършва последователно и да 

не се прекалява с неговата издържливост 
 първият контакт с детето е много важен.  
 Важна е предварителната подготовка преди интервюто. 
 Каква е целта 
 Какви проблеми ще се обсъждат 
 Какви трудности могат да възникнат и как ще се справи с тях 
 Осигуряване на безопасно място, където детето да се чувства добре 

 
           По време на интервюто 
 намаляване на дистанцията с детето 
 избягвайте между вас и детето да има маса, бюро 
 седнете близо до детето, така че да не разговаряте от голямо 

разстояние, но и да не е прекалено близко 
 ако детето не ви познава се представете 
 обяснете какво ще правите с него 
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 обяснете причината за вашата среща 
 съобразете се с емоционалното състояние на детето 
 създайте условия то да се чувства спокойно и сигурно 
 създайте атмосфера, в която детето да се чувства уважавано 
 заемете спокойна поза 
 вашият език и тон по време на интервюто да не бъдат агресивни, 

обвиняващи и заплашващи 
 гледайте детето в очите 
 слушайте го внимателно и проявявайте интерес към това, което ви 

разказва 
 да не се задава повече от един въпрос едновременно 
 да не се задават подвеждащи въпроси 
 не изграждайте предварително мнение по случая 
 не използвайте жаргон  
 използвайте разбираем език 
 връщайте се към това, което вече е казало детето, за да го насърчите 

да говори повече за важните неща, които са се случили 
 
Завършване на интервюто 
 
 Обобщете споделеното от детето 
 Благодарете му за готовността да разговаря с вас 

 
Упражнение за провеждане на интервю 
                Примерен казус: Гошо е на 14 г. и живее с тримата си по-големи братя, 
майка се и баща си. Гошо ходи на училище и мечтае един ден да завърши и да 
стане шофьор на камион. Баща им не работи, цял ден пие и кара децата да 
просят и крадат и затова не пуска Гошо да ходи на училище. Когато децата не 
спечелят пари, се страхуват да се приберат в къщи, защото баща им ги пребива 
жестоко... 
 
Изповед на момиче – жертва на трафик 
Искам да съм вън на слънце, но съм в тази задимена стая. 
Нощта беше дълга и имах много работа/клиенти/. 
Всеки ден се чувствам по-омърсена. Не може нищо да изчисти тази мръсотия от 
тялото и душата ми. 
Имам нужда от въздух и от светлина. Как искам да изключа и да се включа чак 
когато дойде време за сън. И то сън, а не кошмарите, които ме преследват. Гнус 
ме е от всичко и от всички. И от мен си ми е гнус... Не мога да избягам... 
Вече не знам коя съм, чия съм... 
Не няма да мисля.... 
Отново нямам никакви пари. Всичко отива у онзи идиот, който освен,че ми взема 
последните стотинки, ме пребива и от бой. Не само, че съм длъжна да търпя 
гадостите, които правят с мен всички, но и не мога да приема мисълта за 
гадостите, които аз трябва да върша, а като се сетя и за Ваня, коато изчезна 
безследно... дано не намери дневника ми. Искам толкова много неща да напиша, 
а толкова ме е страх някой да не разбере и да прочете. 
Господи какво стана, защо нямам сили да избягам, как попаднах в този капан? 
Сега съм нищо без пари, семейство, приятели, не искам да приема, че това съм 
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аз, какъв е смисъла да живея... Как да живея в този кошмар, как стигнах дъното... 
по добре да не живея... Ох, май идват... 
Нямам време, трябва да свършвам, моля се само тази вечер да е по-леко... 
 
Сексуалната експлоатация 

- Едно от най-жестоките, брутални и унизителни деяния в обществото 
- Едно от най-трудно разкриваемите деяния 
- Всяка проява на сексуална експлоатация дава отражение върху детската 

психика и уврежда биологичните, емоционалните и социални потребности 
на децата 

 
 
 
 
 


