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ПРОГРАМА ЗА ОБУЧИТЕЛИ 

Проект " FID: To fulfil the impossible dreams ", финансиран от програма REC-AG REC 
Action Grant, Европейска комисия – Брюксел 

Място на провеждане: хотел Акорд, гр. София,бул. Владимир Вазов 17 и Баба Вида 1 

Целта на обучението е да подготви екип от местни обучители, които да предадат знания и 
развият умения у специалисти от помагащите професии, които ще партнират на деца от 
резидентни услуги и непридружени деца-бежанци да създадат свои лични проекти за живота 
след напускане на държавната грижа.    

За участие в обучението са поканени професионалисти с богат практически опит в сферата на 
социалните услуги от областите София, Пловдив, Стара Загора и градовете Дупница и 
Харманли. Тяхна задача е да преподадат получения в тренинга опит, да го адаптират към 
контекста, в който работят, да получават и взимат предвид обратна връзка от групите, които ще 
обучават, да поддържат връзка с екипа на проекта, да се консултират с него според планираните 
дейности, както и в извънредни случаи, когато това е необходимо.  

Екипът на проекта ще зачита авторството на всички, ангажирани с него, тъй като е иновативен - 
първо, той интегрира системно т.нар. младежко участие в системата на услугите – правото на 
всеки млад човек да прави избори и да получава подкрепа за тяхното реализиране; второ, той 
акцентира внимание върху младежи в резидентни  услуги – група, за работа с която липсват 
систематизирани знания и умения; трето, той си поставя задача да създаде алгоритъм за плавен 
преход на младежите от институциите – към общността, като ангажира наличните ресурси в 
нея. Тези амбициозни задачи проектът може да изпълни само чрез активното включване на 
всички негови участници. Техният опит ще бъде описан така, че да може да се представя както 
в България, така и извън нея, тъй като професионалистите от цял свят имат нужда от подкрепа 
със знания и умения, когато помагат на деца, напускащи грижа. 

“This mee)ng was funded by the European Union’s Rights, Equality and Ci)zenship Programme 
(2014-2020).” 
“The content of this product represents the views of the author only and is his/her sole responsibility. 
The European Commission  does not accept any  responsibility for use that may be made of the 
informa)on it contains.” 
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ПРОГРАМА ЗА ОБУЧИТЕЛИ 

8-9 ноември 2018 г. 
Изграждане на личен проект за живота – подходи, етапи, необходими умения 

Проект " FID: To fulfil the impossible dreams ", финансиран от програма REC-AG REC 
Action Grant, Европейска комисия – Брюксел 

Място на провеждане: хотел Акорд, гр. София,бул. Владимир Вазов 17 и Баба Вида 1 

 ПРОГРАМА 

8 ноември 2018г.

9.00 – 12.00 Откриване на обучението:  
Представяне на целта на обучението и целта на методика 1. 
Извеждане на очаквания и опасения от обучението. Договаряне на 
правила за работа и на времевата рамка на обучението.  
Тема 1: Особености на възрастта 14-18 години.  
Тема 2: Умения за слушане – работа с пренос, техники за усвояване 
на умения за слушане. 
Обучителни методи: лекция, дискусия, рефлексия върху личен 
опит, работа по двойки, ролеви игри 
(водещи на блока: Радостина Антонова, Петър Цинцарски)

12.00 – 13.00 Обяд 

13.00 - 16.00 Тема 3: Подходи при изграждане на личен проект за живота: 
− Модел на проф. Лънди 
− Подход, основан на силните страни 
− Личностно центрирано планиране.  
− Работа с личен наставник. 

Обучителни методи: презетация, рефлексия върху професионалния 
опит, дискусия, лекция 
(водещи на блока: Илиана Малинова и Радостина Антонова)

16.00 – 16.30 Кафе пауза
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16.30 - 18.30 Тема 4:  Етапи на изграждане на личен проект за живота: 
подготвителен етап.  

− Подготовка на услугата за реалзирине на проекта 
− Избор на лични наставници 
− Представяне на проекта на младежите 

Обучителни методи:  дискусия, симулация. 
(водещи на блока: Радостина Антонова, Илиана Малинова, Петър 
Цинцарски)

18.30-19.00 Обобщение на работата през деня. Получаване на обратна връзка – 
какво си „взимаме“ от този работен ден, кои въпроси останаха без 
отговор.  
Водещ: Петър Цинцарски

9 ноември 2018г.

9.00-12.00 Откриване на работния ден. Умения за описание на случай, избор 
на случай, по който ще се работа през деня. 
Тема 4: Етапи на изграждане на личен проект за живота: първи 
етап – изграждане на профил.  

− Области на ЛПЖ 
− Умения за извеждане на водеща мечта 
− Умения за изграждане на профил 
− Изследване на подкрепяща мрежа 

Обучителни методи:  дискусия, ролеви игри, дискусии в малки 
групи и панелни дискусии, рефлексия върху наблюдавана 
интеракция. 
(водещи на блока: Радостина Антонова, Петър Цинцарски и 
Илиана Малинова)

12.00-13.00 Обяд
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-

13.00 -15.00 Тема 5: Етапи на изграждане на личен проект за живота: втори 
етап – планиране и работа с подкрепящата мрежа.  

− Планиране на конкретни цели и стъпки за изпълнение на 
ЛПЖ 

− Координиране на подкрепящата мрежа. 
Обучителни методи:  дискусия, симулация, рефлексия върху 
наблюдавана интеракция. 
(водещи на блока: Илиана Малинова, Радостина Антонова и Петър 
Цинцарски)

15.00 -16.00 Обратна връзка за обучението. Закриване на обучението. 
(водеш: Петър Цинцарски)
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