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Ден 1   
МОДУЛ 1: Детските права като мултидисциплинарна и цялостна система за оценка и  

насърчаване на най-добрия интерес на детето. 

 

09:00 – 09:30  Регистрация 

09:30 – 09:45  Сесия 0: Официално откриване. Представяне на обучителите. 

09:45 – 10:15  Сесия 1: Представяне на проекта, представяне на обучението –  цели 

и очаквани резултати. 

10:15 – 11:00  Сесия 2: Лично и биографично представяне на участниците. 

Споделяне на очаквания. Изработване на правила на групата. 

11:00 – 11:30  ПОЧИВКА 

11:30 – 13:00  Сесия 3: ДА ЧУВАМЕ ДЕТЕТО 

Идентифициране на различните нужди на детето; дете-центриран 

подход; правата и равнопоставеността на детето, като възрастен.  

13:00 – 14:00  ОБЯД 

14:00 – 15:30 Сесия 4: Различни видове насилие – физическо, психическо насилие,  

сексуална злоупотреба, често срещани травмиращи ситуации при 

децата; брак с цел трафик. 

15:30 – 16:00 ПОЧИВКА 

16:00 – 17:30 Сесия 5: Последствия при децата, пострадали от насилие. Етапи, през 

които минава детето пострадало от насилие (криза и кризисна 

ситуация); координационен механизъм. 

Приключване на първи обучителен ден; кръг за обратна връзка (с 

една дума, кой с какво си тръгва). 
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Ден 2  
МОДУЛ 2: Международно законодателство и стандарти – ключови принципи и 

интервенции, за определяне на най-добрия интерес на детето. 

 

09:30 – 10:00  Сесия 0: Кръг за обратна връзка, с какви мисли и идеи идват 

членовете на групата, каква е рефлексията от вчерашния ден 

(дървото на емоциите или различни идеи, рефлексии или въпроси);  

Игра (биографично упражнение – мил спомен от детството). 

10:00 – 11:00 Сесия 1: Ключови принципи на КПД към ООН (член19), като 

интегрирани цели и средства за осигуряване на благосъстоянието и 

закрилата на детето; ролята на институциите, като включени в 

системата за закрила 

11:00 – 11:30 ПОЧИВКА 

11:30 – 13:00 Сесия 2: Ролята на институциите, като включени в системата за 

закрила. 

13:00 – 14:00 ОБЯД 

14:00 – 15:30 Сесия 3: Ефективна намеса при идентифициране на случаи на дете, 

пострадало от насилие; какво представлява воденето на случай? 

Съвместно водене на случай с други институции. 

15:30 – 16:00 ПОЧИВКА 

16:00 – 17:30 Сесия 4: Какво можете да направите за пострадалото дете? (ролева 
игра) 
Kонкретен опит на настойници / попечители и приемни родители – 

въпроси, коментари, работа по казуси от групата; преходи към 

последващи супервизии. 

Игра; 

Кръг за обратна връзка (с една дума, кой с какво си тръгва). 
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Ден 3  
МОДУЛ 3: Настойничество и приемна грижа в контекста на националното 

законодателство. 

 

09:30 – 10:00  Сесия 0: Кръг за обратна връзка, с какви мисли и идеи идват 

членовете на групата, каква е рефлексията от вчерашния ден 

(дървото на емоциите или различни идеи, рефлексии или въпроси); 

Игра – бутилка? 

10:00 – 11:00 Сесия 1: Представяне на националното законодателство относно 

настойничеството/ попечителството и приемната грижа. 

Прилики и разлики между настойничеството, попечителството и 

приемната грижа. 

11:00 – 11:30 ПОЧИВКА 

11:30 – 13:00 Сесия 2: Работа по групи. Идентифициране на професионалната 

идентичност на участниците. 

1. Кой съм аз от позицията на Приемен родител/Настойник или 
Попечител и Как съм включен в системата за Закрила на 
Детето? (задължения). 

2. Какви права имам от моята професионална роля )на приемен 
родител, настойник или попечител)? 

3. Пред какви предизвикателства съм изправен? 
4. Какво искам да променя, за да подобря преживяването си за 

значимо участие? 

13:00 – 14:00 ОБЯД 

14:00 – 15:30 Сесия 3: Мапинг на актуалната ситуация (актуална картина); 

идентифициране и оценка на нуждите. 

15:30 – 16:00 ПОЧИВКА 

16:00 – 17:30 Сесия 4: Овластяване; интервенции; активно слушане (техники).  

Кръг за обратна връзка, рефлексия (с една дума, кой с какво си 

тръгва). Закриване на обучителния модул. 
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