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СПЕЦИФИКА ПРИ РАБОТА С ДЕЦА - ЖЕРТВИ 
И/ИЛИ СВИДЕТЕЛИ НА ПРЕСТЪПЛЕНИЯ ИЛИ 
ПОСТРАДАЛИ ОТ НАСИЛИЕ. ПРЕВЕНЦИЯ НА 

АГРЕСИВНО ПОВЕДЕНИЕ ПРИ ПОДРАСТВАЩИТЕ

семинар, 10 -11 май 2018 г.
ЦРЧРРИ, гр. София

присъствена форма
20 души

10 май 2018 г.
11.30 - 11.45 Регистрация и попълване на въпросник за предварителна самооценка

Първа сесия

11.45 – 13.15

Откриване на семинара. Представяне на участниците и целите на обучението

Съприкосновение с практиката – видове насилие, форми на насилие

Метод на преподаване: дискусия 
13.15 – 14.00 Обяд

14.00 – 15.30

Домашно насилие – преживявания на жертвите. Психична травма. Потребности на децата, въвлечени 

в ситуация на домашно насилие

Методи на преподаване: презентация, представяне на филм, въпроси и отговори
15.30 – 15.45 Кафе пауза

Втора сесия

15.45 – 17.15 

Законодателна рамка, обхващаща случаите на деца, жертви и/или свидетели на престъпления или 

пострадали от насилие

Методи на преподаване: презентация, въпроси и отговори
17.15 – 17.30 Пауза

17.30 – 18.45

Мултидисциплинарна работа при случаи на деца, жертви и/или свидетели на престъпления или 

пострадали от насилие

Метод на преподаване: работа по казус

18.45 – 19.00 Обобщение на работата от деня

11 май 2018 г.
Трета сесия

09.00 – 10.30

Сексуално насилие над деца – форми и последици. Потребности на децата, жертви на сексуално             

насилие, невиктимизиращо отношение

Методи на преподаване: презентация, дискусия
10.30 – 10.45 Кафе пауза

10.45 – 12.15
Интервенции при случаи на сексуално насилие

Метод на преподаване: работа по казус
12.15 – 13.00 Обяд

Четвърта сесия

13.00 – 14.30 

Сексуална експлоатация – форми. Превенция на формите на сексуална злоупотреба над деца. 

Трафик. Други форми на насилие над деца – училищен тормоз

Методи на преподаване: презентация, работа по казус, въпроси и отговори
14.30 – 14.45 Кафе пауза

14.45 – 16.00

Причини и предпоставки за възникването на агресивно поведение у подрастващите – социална работа 

с такива деца, начини на противодействие

Метод на преподаване: презентация

16.00 – 16.15
Обобщение на работата от деня. Оценка и закриване на семинара

Отпътуване на участниците

ЦЕНТЪРЪТ РАЗПОЛАГА С: 
 9 единадесет съвременно оборудвани 
учебни зали

 9 модерна конферентна зала с възможност 
за симултанен превод от няколко езика

 9 библиотека с читателски места

 9 копирни, компютърни услуги и 
интернет

 9 хотелска част с три корпуса
 9 ресторант със сто места и бар
 9 тенис на корт 

 9 тенис на маса
 9 билярд
 9 дартс
 9 баскетболна площадка
 9 фитнес-зала и сауна

За допълнителна информация:
ЦЕНТЪР ЗА РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ И РЕГИОНАЛНИ ИНИЦИАТИВИ

Виргиния Тодорова - организатор на обучението
e-mail: Virginia_Todorova@chrdri.net, тел.: 0882 82 66 91



СЕМИНАР НА ТЕМА:  СПЕЦИФИКА ПРИ РАБОТА С ДЕЦА - ЖЕРТВИ И/ИЛИ СВИДЕТЕЛИ НА ПРЕСТЪПЛЕНИЯ ИЛИ ПОСТРАДАЛИ ОТ НАСИЛИЕ.
ПРЕВЕНЦИЯ НА АГРЕСИВНО ПОВЕДЕНИЕ ПРИ ПОДРАСТВАЩИТЕ

Обучението се осъществява в рамките на Споразумение между МОЦ на МОТ и ЦРЧРРИ www.chrdri.net

  ОБОСНОВКА 
 
     Случаите на насилие над деца са чес-
то срещани в ежедневната практика на 
социалните работници. Статистиката 
показва, че най-голям дял от подобни 
престъпления имат тези с насилие над 
деца. Органите за закрила на детето го-
дишно работят по около 1 800 такива 
случаи. Осемдесет процента от тях са 
регистрирани като „случаи на домашно 
насилие“, а всички останали  като прес-
тъпления  в специализираните инсти-
туции, училищата, на улицата и т.н.
     Спецификата на работата на профе-
сионалистите за подпомагане и разре-
шаване на такива случаи идва от факта, 
че жертвите са деца и се налага по-раз-
личен от обичайния подход на работа. 
Именно затова е необходимо специали-
зирано знание за адекватна реакция на 
нуждите на деца, пострадали от насилие 
или деца, проявяващи насилие и най-ве-
че предоставяне на ефективни действия 
за тяхната подкрепа.
      Настоящият семинар е посветен на 
придобиването на такива знания и уме-
ния за адекватна и ефективна профе-
сионална работа с деца, свидетели или 
жертви на престъпления, деца, постра-
дали от насилие или проявяващи агре-
сивно поведение.

              ЦЕЛИ НА ОБУЧЕНИЕТО:
•   повишаване на знанията за разпозна-

ване на случаи на насилие над деца, 
особено при скритите индикации за 
наличие на такова насилие;

•   усвояване на знания за наличната нор-
мативна база за работа и подпомага-
не на деца, свидетели или жертви на 
престъпления или пострадали от на-
силие;

•   подобряване на уменията за партнира-
не на пострадали от насилие деца и/
или жертви на престъпления;

•  развиване на компетентност за пла-
ниране на интервенции при случаи 
на пострадали от насилие деца или 
деца, свидетели и/или жертви на 
престъпление;

•   повишаане на информираността  от-
носно превенцията на агресивно по-
ведение при подрастващите.

 ПРОФИЛ
 НА УЧАСТНИЦИТЕ
     Социални работници от отделите „За-
крила на детето“ към АСП, служители на 
експертни длъжности от ДАЗД и НПО, 
работещи с деца - жертви и/или свиде-
тели на престъпления или пострадали от 
насилие. 

СЪДЪРЖАНИЕ НА    
            ОБУЧЕНИЕТО
     Въведението в темата започва с дис-
кусия от практиката за разпознаване 
на видовете и формите на насилието 
над децата. Ще бъдат идентифицирани 
индикаторите за наличие на насилие, 

последиците от преживяното такова и 
потребностите на пострадалите деца, 
свидетели или жертви на насилие. Ва-
жно място е отделено на наличната нор-
мативна база, обхващаща работата при 
случаи на насилие върху деца или деца 
свидетели или жертви на престъпле-
ния. Фокусът е върху координацион-
ния механизъм за защита на деца, пре-
живели домашно, сексуално или друг 
вид насилие, като ще бъдат надградени 
уменията за адекватна интервенция 
при различни случаи от практиката.
     В последваща сесия  ще бъдат об-
общени останалите форми на насилие 
– училищен тормоз, трафик на деца, по-
страдали от родителски конфликти, как-
то и цялостната информация по темата. 
Последната сесия ще запознае участни-
ците с причините и предпоставките за 
възникването на агресивно поведение у 
подрастващите и каква трябва да бъде 
социална работа с такива деца. Социал-
ните работници ще обсъдят начини за 
превенция и противодействие на такова    
агресивно поведение.

  МЕТОДИКА НА   
             ПРЕПОДАВАНЕ
     Обучението е базирано на метода „Уче-
не чрез опит”. Това предполага участие 
на обучаемите чрез техния професиона-
лен опит и практика. Теорията ще бъде 
представена чрез Power Point презента-
ции, с оглед систематичното предаване 
на информацията. Практическата рабо-
та е обособена в дискусии и работа    по 
казуси за ефективно участие в семинара.

           
           

           
            ЛЕКТОР

     Обучението ще води г-жа Катя Кръ-
станова-Караиванова. Тя е психолог с 
20– годишен стаж във Фондация “Асо-
циация Анимус”. В рамките на органи-
зацията е работила като психолог, обу-
чител и супервайзор във всички услуги, 
които фондацията управлява и на мно-
жество екипи от страната. Има богат 
практически опит като обучител в над 
200 обучения в социалните услуги, ра-
бота със структурите на АСП, служи-
тели на други държавни институции, 
неправителствени организации и бизнес 
сектора от тази сфера.

 ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ

     В резултат на семинара участниците 
ще придобият компетенции:
•  да разпознават случаи на насилие над 
деца, отвъд физическите белези; 
•  да планират интервенциите при слу-
чаи на насилие;
•  да общуват нетравмиращо с пострада-
ли от насилие деца;
•  да насочват правилно към социални 
услуги и програми за подкрепа на по-
страдали от насилие деца и деца жертви 
и/или свидетели на престъпления;
•  да предложат адекватни действия при 
други видове престъпления, свързани с 
деца;
•  да противодействат професионално на   
агресивно поведение при подрастващи-
те.
      Успешно завършилите участници ще 
получат сертификат.


