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ПРОГРАМА ЗА ОБУЧИТЕЛИ 

6-7 ноември 2018 г. 
Средата, в която младите хора (ще) живеят – рискове, възможности, подготовка  

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 
. 

Ноември , 6

14. - 15.00 1. Индивидуалният проект на младия човек като инструмент 
за развитие – цели на проекта. Организационна структура –
роли и ангажименти - Валентина Симеонова 

2. Запознаване с целите на  Методика 1 и 2 - Радостина 
Антонова и Галина Маркова 

3. Представянето на обучителната програма и спецификата на 
формата „Обучение на обучители“–Галина Маркова 

4. Запознаване с принципите на обучението през Модела 
Лънди и представяне на опита на участниците в 
обучението - Радостина Антонова

15.00 - 16.00 Теми на Методика 2 

1. Влиянието на обкръжението върху развитието. Рискове и 

възможности на всяка среда – Галина Маркова  

2. Работа в групи - Водещ: Радостина Антонова   

3. Развитието на детето-основни теорични знания - Радостина 

Антонова, Галина Маркова 

Обучителни методи – рефлексия върху професионалния опит, 

дискусия, лекция, обратна връзка  

16.00 – 16.30 Кафе пауза

16.30 - 18.30 Тема :  Професионално развитие и работа - Галина Маркова 

1. Теми в методика: Ролята на работното място в развитието 

на индивида, Рискове и възможности за младите хора – 

оценка и работа с тях , Проце си , свър зани с 

работата,Инструменти за работа по темата, Оценка на 

риска  

2.   Изработване на части от Индивидуалния проект по темата 

3. Обучителни методи: лекция, ролева игра, дискусия, 

симулация
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18.30-19.00 Обобщение на работата през деня. Получаване на обратна връзка. 

Идентифициране на теми за супервизия  

Ноември, 7

9.00-12.00 Тема : Значение на живота в общност – Антоанета Матеева  

1. Теми в методика 2: Важността на общността за 

развитието във възрастта 14-18 г. ,Специфика на 

развитието в рискове среда,Оценка на риска и работа с 

него, Оценка на възможностите и използването им, 

Ролята на институциите и взаимоотношения с тях. 

2. Изработване на части от Индивидуалния проект по 

темата 

3. Обучителни методи: лекция, дискусия, ролева игра, 

изучаване на опит, обратна връзка

12.00-13.00 Обяд

13.00 -15.00 Тема: Семейни/интимни отношения – Радостина Антонова 

1. Теми в методика 2: семейни/интимни отношения – 

определение, видове, особености на интимните/семейните 

отношения във възрастта 14-20 години; здравословни 

отношения vs. отношения на злоупотреба; езикът на 

интимността и на сексуалността.  

2. Изработване на части от Индивидуалния проект по темата 

3. Обучителни методи: лекция, групови игри, ролева игра, 

панелни дискусии, мапинг

15-15.30 Кафе

15.30-16.30 Обучителни методи и супервизия 

“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.” 

mailto:info@knowhowcentre.org
http://www.knowhowcentre.nbu.bg

