
ЦЕНТЪР ЗА РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ И РЕГИОНАЛНИ ИНИЦИАТИВИ
Надя Анастасова

организатор на обучението
e-mail: nadya_anastasova@chrdri.net 

тел.: 0882826674

Обучението се осъществява в рамките на Споразумение между Международния обучителен център на МОТ 
и ЦРЧРРИ

ВТОРНИК 19.05.2015 г.
Законодателна рамка, обхващаща случаите на 
деца, жертви и/или свидетели на престъпления 
или пострадали от насилие. Нормативни 
изисквания на ЕС за минимални стандарти за 
правата, подкрепата и защитата на жертвите на 
престъпления в т.ч. и деца
Лекция - презентация. Въпроси и отговори  
     9:30  - 11:00
Кафе - пауза   11:00 – 11:15

Мултидисциплинарна работа при случаи на 
деца, жертви и/или свидетели на престъпления 
или пострадали от насилие
Работа по казус   11:15 – 13:00

Обяд                                        13:00 – 14:00

Сексуалнo насилие над деца – форми и 
последици. Потребности на децата, жертви 
на сексуално насилие, невиктимизиращо 
отношение
Лекция - презентация. Дискусия                    14:00 – 15:30 

Кафе - пауза                                       15:30 – 15:45

Интервенции при случаи на сексуално насилие 
Работа по казус                        15:45 – 17:15

Обобщение на работата от деня     17:15 - 17:30

СРЯДА 20.05.2015 г.

Сексуална експлоатация – форми. Превенция 
на формите на сексуална злоупотреба над деца. 
Трафик. Други форми на насилие над деца 
– училищен тормоз; деца, въвлечени в 
родителски конфликти
Лекция - презентация. Работа по казус. Въпроси 
и отговори    9:30  - 11:00

Кафе - пауза   11:00 – 11:15

Механизми на координация между 
институциите по сигнал за случай на дете 
при друг вид престъпления, различни от 
сексуално или физическо насилие, или трафик
Лекция - презентация. Дискусия   
    11:15 – 13:00

Обобщение на работата от деня. Оценка и 
закриване на семинара                   13:00 - 13:15

Обяд и отпътуване                                        13:15 - 14:00 Специфика при работа с деца, 
жертви и/или свидетели на 
престъпления или пострадали от 
насилие
семинар, 18 - 20 май 2015 г.
форма на обучение: присъствена

www.chrdri.net
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МИНИСТЕРСТВО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА
ЦЕНТЪР ЗА РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ И 
РЕГИОНАЛНИ ИНИЦИАТИВИ

ПОНЕДЕЛНИК 18.05.2015 г.
Пристигане и настаняване в хотелската база на ЦРЧРРИ   12:45 - 13:15

Обяд         13:15 - 14:00
Регистрация на участниците и попълване на въпросник за предварителна самооценка

Съприкосновение с практиката – видове насилие, форми на насилие
Дискусия         14:00 – 15:30

Кафе-пауза        15:30 – 15:45

Домашно насилие – преживявания на жертвите. Психична травма. Потребности на децата, 
въвлечени в ситуация на домашно насилие
Лекция - презентация. Представяне на филм. Въпроси и отговори  15:45 – 17:15

Обобщение на работата от деня      17:15 – 17:30

За допълнителна информация:



 ОБОСНОВКА 

 Статистиката на 
престъпленията, свързани с деца, 
показва, че най-голям дял имат 
случаите на насилие над деца. 
Органите за закрила на детето 
годишно работят по около 1 800 
такива случаи. Осемдесет процента 
от тези случаи са регистрирани 
като „домашно насилие“ и всичко 
останало като престъпления - в 
специализираните институции, 
училищата, на улицата и т.н.
Фактът, че жертвите са деца 
налага специфичен подход 
при работа по тези случаи. 
 Необходимо е специализирано 
знание за адекватна реакция на 
нуждите на пострадалите деца и най-
вече - за предоставяне на ефективни 
действия за тяхната подкрепа. Тогава 
е важно да можем да разберем 
без да осъдим, да преценим и 
да действаме, за да помогнем - 
не както нашият личен опит ни 
подсказва, а както професионалното 
знание и умения изискват.
 Настоящият семинар е 
посветен на придобиването на 
такива знания и умения за адекватна 
и ефективна професионална работа 
с деца, свидетели или жертви на 
престъпления или пострадали от 
насилие. 

 ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ

 На база получените знания по 
време на семинара участниците ще 
придобият компетенции:
• да разпознават случаи на 
насилие над деца отвъд физическите 
белези; 
• да планират интервенциите 
при случаи на насилие;
• да общуват нетравмиращо с 
пострадали от насилие деца;
• да насочват към социални 
услуги и програми за подкрепа 
на пострадали от насилие деца и 
деца, жертви и/или свидетели на 
престъпления;
• да предложат адекватни 
действия при други видове 
престъпления, свързани с деца.

 На успешно завършилите 
семинара ще бъде издаден сертификат. 

 ЦЕЛИ НА ОБУЧЕНИЕТО

• Повишаване на знанията за 
разпознаване на случаи на насилие 
над деца, особено при наличие на  
скрити индикации за насилие;

 ПРОФИЛ НА УЧАСТНИЦИТЕ

 Социални работници от 
отделите „Закрила на детето“ към 
АСП, служители на експертни 
длъжности от ДАЗД и НПО, работещи 
със случаи на деца, свидетели 
или жертви на престъпления, 
или пострадали от насилие.

 СЪДЪРЖАНИЕ НА   
           ОБУЧЕНИЕТО

 Въведението в темата 
започва с дискусия от практиката за 
разпознаване на видовете и формите 
на насилието над деца. Ще бъдат 
идентифицирани особеностите 
на домашното насилие над деца, 

ОБУЧЕНИЕ НА ТЕМА: „СПЕЦИФИКА ПРИ РАБОТА С ДЕЦА, ЖЕРТВИ И/ИЛИ СВИДЕТЕЛИ НА ПРЕСТЪПЛЕНИЯ ИЛИ ПОСТРАДАЛИ ОТ НАСИЛИЕ”

 МЕТОДИКА НА   
           ПРЕПОДАВАНЕТО

 Обучението е базирано на 
метода „учене чрез опит”. Това 
предполага участие на обучаемите 
чрез техния професионален опит и 
практика. Практическите познания 
ще бъдат допълнени от теория.

 ЛЕКТОРИ

 Обучението ще се води от 
г-жа Катя Кръстанова-Караиванова. 

индикациите за него и последиците 
от преживяното. Важно място през 
втория ден е отделено на наличната 
нормативна база, обхващаща работата 
при случаи на насилие върху деца 
или деца, свидетели или жертви на 
престъпления. Фокусът е насочен и 
върху координационния механизъм за 
защита на деца, преживели домашно, 
сексуално или друг вид насилие. 
Акцентът по темата е съсредоточен 
върху изграждането на умения за 
адекватна инервенция при тези случаи.
През третия ден ще бъдат обобщени 
останалите форми на насилие: 
училищен тормоз, трафик на деца, 
случаи  на деца, засегнати от 
родителски конфликти, както и ще 
бъде систематизирана цялостната 
информация по темата. Последната 
сесия ще запознае участниците с 
мерките и действията при случаи 
на друг вид престъпления, в които 
участват деца, различни от сексуално 
или физическо насилие, или трафик, 
както и с механизми на координация 
с МВР при този вид престъпления.

Тя е психолог с 18–годишен стаж във 
Фондация „Асоцация Анимус”. В 
рамките на организацията е работила 
като психолог, обучител и супервайзор 
във всички услуги, които фондацията 
управлява. Има богат практически 
опит като обучител в над 200 
обучения в социалните услуги, работа 
със структурите на АСП, служители 
на други държавни институции, 
неправителствени организации 
и бизнес сектора от тази сфера.
 Последната сесия ще бъде 
представена от г-жа Яблена Христова 
- лектор-психолог от Института 
на МВР към Министерство 
на вътрешните работи, която 
е специалист по тематиката.

• Усвояване на знания за 
наличната нормативна база за работа 
и подпомагане на деца, свидетели 
или жертви на престъпления, или 
пострадали от насилие;

• Развиване на умения за 
партниране на деца, пострадали от 
насилие, свидетели и/или жерви на 
престъпления;

• Развиване на умения за 
планиране на интервенции при случаи 
на пострадали от насилие деца или 
деца, свидетели и/или жертви на 
престъпление;

• Повишаване знанията относно 
механизми на координация между 
институциите.
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