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I. ПРЕДГОВОР
Проф.	д-р	Нели	Бояджиева	

Помагалото съдържа резултати от работата на Сдружение „Младежки форум 2001 - Разград” 
и Сдружение „Център на НПО в Разград” по проект „Свобода зад решетките”, който се финансира от 
Ми ни стерство на правосъдието, чрез Норвежки финансов механизъм, Програма BG15 „Корекционни 
услуги, включително без прилагане на мерки за задържане”.

В него са включени материали, които са резултат от специално разработени, пилотирани и 
ап ро би рани последователно по време на работа и обучение със служители на затвора в гр. Плевен 
в рам ките на проектната дейност. Изданието е предназначено за ползване от работещите в пе ни тен-
циар ната сфера и има за цел повишаване на квалификацията и професионалните умения за ра бо та, 
ком пе тент ността и на цялостния капацитет на персонала.

Съдържанието е разработено съобразно параметрите и заложените цели на проекта. Пред-
ста вен е конкретният контекст и специфика на специализираните програми за работата с лишените от 
сво бода. Помагалото е създадено след проучване на нормативната база, анализ на използвани до мо-
мен та специализирани програми в системата на ГДИН, преглед на документи и поредица от срещи и 
раз го вори със служители в местата за лишаване от свобода. Направен е анализ на налична информация 
и до кументи, като са изведени добри практики от затвора в град Плевен за системна социална работа с 
ли шените от свобода. Проучен е опитът на специализираните институции в Министерство на пра во съ-
ди ето и прилагането на специализирани програми за работа с лишени от свобода. 

Главна дирекция “Изпълнение на наказанията” (ГДИН) към Министерство на правосъдието 
пре до стави на екипа на помагалото три програми, които в момента се прилагат в затворите. Социалната 
дей ност и възпитателната работа в местата за лишаване от свобода включва програми за въздействие, 
за намаляване на риска от рецидив и риска от вреди. 

Предложени са три специализирани програми за подготовка и работа в пенитенциарната сфе-
ра с три целеви групи в затвора (роми и други малцинствени групи, наркозависими лица и хора с ув-
реж да ния): “Живот на свобода”, “Асертивност”, “Етнотолерантност”. Всяка програма е съставена от три 
мо ду ла, насочени към конкретни целеви групи - роми, наркозависими и хора с увреждания. 

Трите програми имат аналогична структура с изложение на цели, задачи, компетенции, форми 
и ме тоди на обучение и оценяване на резултатите и ресурси. Всеки модул от програма предвижда ед-
на къв хорариум от 16 учебни часа, разположени в 10 занимания, част от които 45, други - по 90 минути. 

Дадени са основните теми с анотации на съдържанието, насоки за организация на занятията по 
фор ма, продължителност и последователност на теоретичната и практическата работа. Някои ключови 
те ми са представени със специфичен примерен дизайн на провеждане (Програма “Живот на свобода”), 
ця лост но изложение на същностни проблеми в помощ на преподаването (Програма „Асертивност”) 
или се предлагат апробирани игри и упражнения за практическа групова работа, като интерактивни 
сред ства за обучение при модулите (Лекционно-тренингова програма “Етнотолерантност”). 

Ресурсите включват насочваща библиография от научни и методически разработки, интернет-
из точ ници, законови и нормативни документи и коментари към тях. Те имат ориентировъчен и на соч-
ващ характер. Цялостният замисъл и дизайн е дело на екипа пилотирал и апробирал теми от всяка про-
гра ма в конкретни обучения в рамките на проекта.

Отделните части са разработени от: Предговор - проф. д-р Нели Бояджиева, „Специализираните 
про гра ми за работа с лишени от свобода - кон текст и специ фика“ - Георги Милков; Специ али зи рана 
про гра ма „Жи вота на сво бода” - Ренета Венева; Спе ци ализирана програма „Асертивност” - проф. д-р 
Нели Бояджиева; Спе ци ализирана програма „Етно толе рат ност” - Георги Милков, Елена Болтаджиева; 
Същ ност и структура по трите програми - Катя Божикова. Основни методи и техники на работа - Ренета 
Венева. Основни понятия - Катя Божикова.

I. ПРЕДГОВОР
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II. СПЕЦИАЛИЗИРАНИТЕ ПРОГРАМИ ЗА РАБОТА 
С ЛИШЕНИ ОТ СВОБОДА - КОНТЕКСТ И 
СПЕЦИФИКА

Георги	Милков

Настоящото помагало е създадено след проучване на нормативната база, анализ на из пол зва-
ни до момента специализирани програми в системата на ГДИН, преглед на документи и поредица от 
сре щи и разговори със служители в местата за лишаване от свобода.

Направен е анализ на налична информация и документи, като са изведени добри практики от 
за тво ра в град Плевен за системна социална работа с лишените от свобода.

Проучен е опитът на специализираните институции в Министерство на правосъдието и при-
ла гането на специализирани програми за работа с лишени от свобода.

Въвеждане на ефективни образователни модели е една от важните цели на Главна дирекция 
„Из пълнение на наказанията” (ГДИН) към Министерство на правосъдието при разработване на Стра-
те гия за развитие на местата за лишаване от свобода в Република България за периода 2009-2015 г. и 
План за действие за изпълнение на стратегията.1

В Стратегията са посочени конкретни „индикатори за наблюдение, контрол и оценка по дей но-
сти за реализираните цели на стратегията: Разработване и прилагане на две развиващи, три ко рек-
ци он ни и две образователни програми за работа с правонарушители.”2

Преди шест години в официален документ ясно са били дефинирани областите на ин тер вен-
ция за създаване на условия за хуманно третиране на правонарушителите (лишените от свобода). В 
сред носрочен план е записан приоритет “Разработване и въвеждане на пилотен проект за ефективни 
об ра зователни модели в местата за лишаване от свобода” с очакван резултат “Внедряване на ал тер на-
тивни форми за образование в местата за лишаване от свобода.3 Дейността е трябвало да бъде из пъл-
не на в периода 2011 г.-2012 г.

Друга важна дейност, обект на това изследване, е „Разработване и апробиране на специа ли зи-
рани програми за работа с правонарушители” с очакван резултат „Въвеждане на широк спектър от про-
гра  ми с цел мотивиране и насърчаване на осъдените към законосъобразно поведение, повишаване 
на со циалната им компетентност и усвояване на поведенчески умения.” Постигането на приоритета е 
било пла нирано за периода 2011 г.-2012 г.4

В дългосрочен план е планирана важна дейност “Разработване и внедряване на нови раз ви ва-
щи и корекционни програми, които диференцирано да отчитат нуждите на определени групи осъдени” 
с очакван резултат „Включване групи лишени от свобода в програми и дейности за личностна промяна 
и отстраняване факторите, формиращи риска от рецидив.” Планирането на дейността е в периода 
2013 г.-2015 г.5

Етап в процеса на подготовка на специализирани програми, които съответстват на про ме-
не ни те обществени реалности и пенитенциарни практики, е проект на Главна дирекция “Изпълнение 
на наказанията”, “Подобряване на компетенциите на персонала в психологическия подбор и кон-
сул ти ра нето” (NFM-2013-BG15-3).6 В рамките на проекта е разработена Програма за превенция на 
между ет ни чес кото насилие и формиране на толерантност към различията в българските за тво-
ри. Седемнайсет служители от ГДИН са обучени да прилагат корекционна програма за намаляване на 

1 Документът е приет с Решение № 767 на Министерския съвет от 08.12.2008 г., <http://www.strategy.bg/StrategicDocuments/View.aspx?lang=bg-BG&Id=493>

2 Стратегия за развитие на местата за лишаване от свобода в Република България за периода 2009-2015 г., с.13.

3 Пак там, План за действие за изпълнение на Стратегията, с.15.

4 Пак там, с.16.

5 Пак там, с.16.

6 Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с № 93-00-48/20.02.2013 г. по Норвежки финансов механизъм 2009-2014 г. 

< http://nfm.mjs.bg/NFMs/SitePages/news-etap1-proekt3.aspx>
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между ет ни чес кото насилие и насърчаване на толерантността в българските затвори (12-15 октомври 
2015 г.). 

По време на проведеното обучение служителите са усвоили техники и умения за водене на 
ко  рек  ци онната програма, обслужващи специфичните нужди на лишените от свобода. Те включват уме-
ния за работа с проблемни клиенти и техники за справяне с интензивни негативни емоции, про во ки ра-
ни от между етнически конфликти. 

В рамките на дейността са разработени Техническо задание за изготвяне на корекционна про-
гра ма за превенция, справяне с междуетническо насилие в затворите, толерантност към различията и 
инте грация на ромите и Наръчник за прилагането й. Планирано е провеждане на проучване на про бле -
ма ти ката, на чиято база ще се разработи корекционна програма. 

Извършено е пилотно прилагане на разработената програма за справяне с междуетническото 
насилие, формиране на толерантност към различията и интеграция на ромите (100 участника лишени 
от свобода). Обучените служители са пилотирали корекционната програма в затворите до края на 2015 
година.7

Главна дирекция “Изпълнение на наказанията” (ГДИН) предостави на екипа от автори на по-
ма га лото три програми, които в момента се прилагат в затворите. Предоставените документи са важна 
част от процеса на преглед и анализ на прилаганите в момента програми в българските затвори. Трите 
про гра ми на ГДИН могат да бъдат отправна точка за формулиране на концепция за нов вариант на съ-
щес твуващите специализирани програми в местата за лишаване от свобода.

Социалната дейност и възпитателната работа в местата за лишаване от свобода включва про-
грами за въздействие, за намаляване на риска от рецидив и риска от вреди.8

Нормативната уредба регламентира няколко различни по вид и въздействие програми, 
които имат специфични цели и задачи. Открояват се три вида програми, насочени към: адаптация в 
затвора, про гра ми за въздействие за ресоциализация на осъдения (Специализирани програми за 
индивидуална и групова работа) и специализирана програма за подготовка за живот на свобода.

Законът задължава осъдените, обвиняемите и подсъдимите да участват в програма за адап та-
ция към условията в затворите или в поправителните домове непосредствено след по стъп ва не то им в 
тях. Програмата за адаптация е с продължителност до три месеца.

След приключване на програмата за адаптация за всеки осъден се изготвя индивидуален план 
за изпълнение на присъдата, който включва дейности и програми за въздействие за ресоциализация 
на осъдения. 

Индивидуалният план за изпълнение на присъдата има за цел: включване на осъдения в 
про гра ми и дейности за личностна промяна и отстраняване на факторите, които формират риска от ре-
ци див и от вреди; превеждане за изтърпяване на наложеното наказание в затворническо заведение от 
по-лек тип; условно предсрочно освобождаване.

“Специализираните програми за индивидуална и групова работа се реализират от ин спек то-
рите по социална дейност и възпитателна работа съвместно със служителите от останалите на пра вле-
ния на дейност, доброволци и външни експерти с подходяща подготовка”.9

Специализираните програми имат за цел: мотивиране и насърчаване на законосъобразно по-
ведение; повишаване на социалната компетентност и изграждане на поведенчески умения; пре одо ля-
ване на зависимости. Участието на осъдените в специализирани програми е доброволно. Съ труд ни чес-
тво то им в процеса на ресоциализация се насърчава.

Специализираните програми за индивидуална и групова работа се утвърждават от главния 
ди рек тор на Главна дирекция “Изпълнение на наказанията”, по предложение на Съвета по изпълнение 
на наказанията.10

Законът постановява преди освобождаване, лишените от свобода се включват в специ али зи-
ра на про грама за подготовка за живот на свобода. Програмата за подготовка за живот на свобода е с 

7 https://www.facebook.com/MJNFM/posts/875934442528002

8 Закон за изпълнение на наказанията и задържането под стража, чл. 152.

9 Пак там, чл.157

10 Пак там, чл. 157.
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про  дъл  жи тел ност от един до три месеца. При реализиране на програмата с всеки осъден се изработва 
план за дей ствие, включващ реалистични и практически стъпки за справяне в условията на свободен 
живот.11

Индивидуалната работа с осъдените включва: информиране относно правния и социалния 
ста тус и възможностите за облекчаване на условията за изтърпяване на наказанието; подпомагане за 
ре ша ване на проблемни ситуации и изграждане на умения за преодоляване на трудности; насочване 
и посредничество към външни организации за решаване на конкретни проблеми; мотивиране към ак-
тив но участие и сътрудничество в подготовката за живот на свобода.12

През есента на 2015 г. ГДИН публикува документ с резултати от проведена анкета с ад ми ни-
стра ци ите на затворите, поправителния дом в гр.Бойчиновци и Областни служби “Изпълнение на на ка-
за ния та” към ГДИН.13 Анкетата е структурирана в два раздела, насочени към:

•	 Проучване на специфичните нужди за работа с уязвими групи сред лишените от свобода 
(представители на малцинствените групи, включително: роми; непълнолетни лица; жени; 
наркозависими лица; хора с увреждания; психично болни), обхват на специализирани 
програми и професионално обучение на тези уязвими групи; 

•	 Проучване на нуждите за обучение на служителите от териториалните служби на Главна 
дирекция “Изпълнение на наказанията“ и очертаване на основните акценти, налагащи 
извършване на промени в съдържанието на обучителните програми за първоначална 
подготовка на служителите и изготвяне на програми за продължаващо обучение.

В изпълнение на нормативната уредба, всички служители са преминали първоначално про фе-
сио нално обучение в Учебния център на ГДИН, съгласно изискванията на Закона за МВР, по утвърдена 
про грама от Главния директор на ГДИН. 

ГДИН е обобщила информация с отговори на въпросите от териториалните служби, относно 
спе циа ли зи ра ните програми за работа с уязвими групи, които се прилагат в затворите. Участниците в 
ан ке тата са отговорили на четири въпроса:

1. Какви специализирани програми за превъзпитание на уязвими групи сред лишените от 
свобода (представители на малцинствените групи, включително роми; непълнолетни лица; 
жени; наркозависими лица; хора с увреждания: психично болни), се прилагат във вашата 
структура? Моля, посочете брой реализирани за 2013 г. програми! От какви считате, че 
имате нужда? Моля, да опишете и да предоставите статистика, ако има такава!

2. Опишете използваните от Вас учебни програми /механизми/ за начално и продължаващо 
обучение на служители в затворите съгласно европейските стандарти.

3. От какви други учебни програми за първоначално и поддържащо обучение на служителите 
в затворите считате, че имате нужда? Моля, да опишете Вашите предложения!

4. Какви програми за професионално обучение на лишените от свобода се прилагат във 
вашата структура? От какви други считате, че имат нужда лишените от свобода? Моля, да 
опишете Вашите предложения!

От наблюдения на екипа и експерти по проект “Свобода зад решетките” може да се направи 
из вод, че в затвора в Плевен има голяма група хора със сериозни когнитивни дефицити, за които е 
спор  но дали осъзнават извършеното от тях, а и е още по-спорно дали подлежат на каквато и да била 
ко  рек  ция. Нивото на интелектуална и социална зрялост на част от тях поставя дори под съмнение, че 
са в със тоя ние да се грижат сами за себе си. Не е изненада, че в затвора се чувстват на “сигурно място”. 

Друга част от лишените от свобода са израснали в ситуация на социална и образователна за -
не ма реност. Те никога не са осмисляли обществените ценности, просто са оцелявали както се е слу-
чи ло. Спор но е доколко имат умения да градят визия за някакво развитие и да осъзнават личната от-
го вор ност за живота си. Те са убедени, че “държавата” им дължи грижа, както и че извършването на 

11 Закон за изпълнение на наказанията и задържането под стража, чл.157а.

12 Пак там, чл.158.

13 http://www.gdin.bg/
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престъпление се “оправдава” с липсата на тази грижа. За тях затворът също е “сигурно място”, с оси-
гу ре но битие и ясни правила. Това поставя важен въпрос за изпълнение целите на наказанието 
“лишаване от свобода”, посочени в ЗИНЗС.

Наблюденията на екипа потвърждават нагласите, че възпитателната работа в затвора е трудна. 
Тя всекидневно преодолява дефицити в интелектуалното и образователното развитие в изграждането 
на ценностна система, адекватна на обществения морал и норми. Тя би имала много по-голям смисъл, 
ако се надгради и закрепи, като се изграждат умения за справяне с живота на свобода чрез пост-пе ни-
тен циар на грижа. 

През месец октомври 2015 г. екипът на проекта осъществи сред служители в затвора в град 
Плевен първи етап на експериментално изследване, чрез метода на анкетното проучване.14

Сондирано е мнението на 46 служители от затвора Плевен. В проучването са обхванати пред-
ста ви тели на служители на различни сектори, позиции, с различна продължителност на стажа, от раз-
ли чен пол и различна степен на образование - средно и висше образование.

Целта на анкетното проучване е да се оцени въздействието и степента на полезност на изгот-
вените специализирани програми, които пенитенциарните служители могат да прилагат. Разработената 
ан  кет на карта е инструмент (съдържа четири въпроса и статистически блок), чрез който да се събере 
ин фор  мация, за анализ на работа на служителите от затвора с три целеви групи: роми, наркозависими 
и хора с увреждания по три програми:

 9 Програма 1: Подготовка за живот на свобода - предизвикателство и избор;

 9 Програма 2: Овладяване на умения за асертивно поведение;

 9 Програма 3: Лекционно-тренингова програма за етнотолерантност.

Посочили, че са обучавани за прилагане на специализирани програми с лишени от свобода, 
във връзка с:
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живот на свобода

асертивно поведение
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Интересни са основните извода от значение за организиране и провеждане на обучението за 
при ла гане на специализирани програми с три целеви групи лишени от свобода: роми, наркозависими 
и хора с увреждания по трите програми.

По отношение на програма 1: Подготовка за живот на свобода - предизвикателство и 
избор: Пре об ла да ва щата част от анкетираните не са обучавани по специализирани програми, свър за-
ни с тази тема. В сис те мата на ГДИН (вклю чително и в затвора в град Плевен) регулярно се провеждат 
за ня тия в рам ките на слу жеб ната учебна година, където се разглеждат при ори тетни и важни за из пъл-
не ние то на длъж ност ните функции теми, става ясно, че тази тема не е приоритет в обучението на слу-

14 Вторият етап ще се осъществи със същите участници един месец (30-40 дни) след реално прилагане на трите специализирани програми и използване в 

социално-корекционната работа с лишените от свобода.
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жи те лите. Анкетираните не посочват конкретни умения, които те биха искали да усвоят във връзка с 
при ла га нето на програмата, което насочва към формулиране на хипотеза, че и за самите служители 
те мата не е приоритетна.

Екипът на проекта следва да осъществи в рамките на обучението по програмата на първо 
място разкриване на необходимостта и ползите от прилагане на програмата и мотивиране на слу жи те-
ли те за прилагането й, което би могло да се организира с подходящи примери от практиката.

По отношение на програма 2: Овладяване на умения за асертивно поведение: Близо една 
тре та от анкетираните заявяват, че са били обучавани по специализирани програми, свързани с темата, 
но не конкретизират. Сочат, че това е ставало в рамките на служебната учебна година. По тази тематика 
се отчита голям интерес от страна на анкетираните да усвоят умения за прилагане на програми, т.е. 
нали це е интерес. Екипът на проекта следва да осъществи обучението по програмата, като ориентира 
обу че нието към тематика свързана с овладяване на конфликти и агресивно поведение.

По отношение на програма 3: Лекционно-тренингова програма за етнотолерантност: Те-
ма ти ка та е позната и включвана в провежданите до момента обучения с пенитенциарните служители 
(три четвърти от анкетираните заявяват, че са били обучавани по темата). Посочени са конкретни теми, 
свър зани с разглеждане на международни правни норми. Повече от половината от анкетираните за-
явя ват, че биха искали да овладеят умения за прилагане на програмата и имат конкретни предложения 
за те ма тика. Анкетираните участници са мотивирани за прилагане на специализирана програма с та ка-
ва на со че ност. Конкретни теми и примери, към които е заявен интерес са: обичаи, традиции на ре ли-
гиоз ните общности, подходи към хора от различни общности. 

Ръководството на затвора в град Плевен сподели с екипа на проекта информация за со-
циал ните дейности и възпитателната работа с лишените от свобода.15 При внимателен анализ ясно се 
открояват шест основни направления на социално-корекционна работа с лишените от свобода в за-
твора в град Плевен, религиозна подкрепа и работа с доживотно осъдени лица.

Служителите прилагат висок професионализъм и усъвършенстване на прилаганите програми 
и методики за работа с осъдените и задържаните лица, които се основават на принципите на сътруд ни-
чес тво и партньорство.

“Социалната	работа	в	затвора	гр.	Плевен	се	провежда	в	съответствие	с	европейските	и	бъл-
гар	ски	 стандарти	за	работа	с	правонарушители.	 Тя	 е	насочена	към	корекция	и	промяна	в	ли	ше	ни	те	
от	свобода	и	подкрепяне	на	техните	усилия	към	тази	промяна.	Акцентира	се	и	върху	дейностите	за	
под	по	ма	гане	на	осъдените	и	задържаните,	които	имат	различни	по	характер	проблеми.	Помощта	е	
до	бро	волна,	тя	се	оказва	при	зачитане	достойнството	на	лишените	от	свобода	и	е	процес	на	взаимо-
дей	ствие,	партньорство	и	сътрудничество.	Социалната	дейност	се	осъществява	чрез	индивидуални	и	
групови	форми	на	работа.

Реализират	се	разнообразни	специализирани	програми	за	корекция	и	превъзпитание	на	ли	ше-
ни	те	от	свобода.	Новата	схема	за	социални	дейности	предвижда	провеждането	на	програми	с	раз	лич-
на	насоченост	–	ограмотителна	дейност,	работа	с	проблемни	лишени	от	свобода,	работа	по	от	но-
ше	ние	на	адаптацията	в	местата	за	лишаване	от	свобода,	подготовка	за	живот	навън	и	др.”16

Специализираните програми за групова работа с лишените от свобода са общо десет. 
Те са насочени към интервенция върху определена зона на личностен дефицит и потребности, съо-
браз но оценката на правонарушителя. Реализиране на специализираните програми е важен метод за 
пре одо ля ване на дефицити у лишените от свобода, което кореспондира с една от основните цели на 
социално-възпитателната дейност - намаляване на риска от рецидив и риска от вреди.

През цялата година се провеждат две програми - “Програма за адаптация на новопостъпили 
лица” и “Подготовка за живот на свобода- предизвикателство и избор”.

Четири програми се прилагат за групова работа (до 12 л. св. всяка) - “Програма умение за мис-
ле не”, “Програма за формиране на умения за ефективно справяне с гнева и агресията”, “Асертивно по-
ве дение”. 

15 Информацията е организирана в документ “Паспорт на затвора гр.Плевен”. Допълнителна информация за реализираните програми през 2015 г. е 

предоставена от Иво Кузманов, ръководител сектор ИСДВР в затвора в град Плевен.

16 Вж. “Затвора в град Плевен”, http://www.gdin.bg/%D0%97%D0%B0%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80-%D0%9F%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D0%

BD_p61_l6.html
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Четвъртата програма се реализира по проект „Превенция и намаляване на вредите от употре-
бата на наркотични вещества сред лишените от свобода“. Сформирани са 8 екипа от служители и пред-
ста ви тели на НПО, които са обучили 15 тренингови групи, с участие на 144 лишени от свобода и задър-
жа ни лица.

Съществува и “Средносрочна програма за лица, злоупотребяващи с психо-активни вещества”, 
която се реализира в зависимост от нуждите.

Две програми са насочени към подобряване на междуетническата толерантност. В “Програма 
за намаляване на междуетническото насилие и насърчаване на толерантността.” са участвали 13 ли-
ше ни от свобода, категория закрит тип рецидивисти. Пилотна програма “Толерантност в затвора 
-толерантност в живота” се прилага от три различни екипа.

Отделно направление на работа с лишените от свобода е придобиване на умения и ква ли-
фи кация - Програми за обучение в практиката - вградено обучение.

Програмите за придобиване на практически умения в практиката включва организиране на 
че тири основни курса, съобразени със спецификата на нивото на образование и грамотност на ли ше-
ни те от свобода.

През цялата година се организира Курс по “Озеленяване и цветарство”, в който участват около 
20 лица. В Курс за “Добиване знания и практически умения в областта на зеленчукопроизводството” 
учас тват над 40 лица. Нови умения в строителството са придобили 40 лица в Курс “Придобиване на 
строителни умения.” Периодично се организира курс “Начална компютърна грамотност”.

Развити са разнообразни клубни форми на възпитателна работа в затвора в град Плевен. 
Заниманията по интереси са организирани в 13 различни клуба. През цялата година се про веж-
дат занимания в няколко основни клуба за развитие на литературни и театрални заложби, лю бов 
към родния край: “Литературен клуб”, “Литературна муза”, “Палитра - сръчни ръце”. Теа трал но студио 
“Домино”, Клуб “Етнография”, Декупаж17, Вестник “Кайлъшки вести”, Групова работа “Метличарство”.

Периодично се организират чуждоезиково обучение с участие средно на 10-12 лишени от сво-
бода във всеки - “Обучение по немски език - I-во ниво” и “Обучение по английски език - I-во ниво” в 
ЗООТ “Вит”. 

В затвора се организират занимания в клубове по интереси: “Здраве и спорт”, Клуб по 
интереси “Му зикална група” се реализира при наличие на лица с музикални заложби.

Вградено обучение “Изграждане на агроумения” се реализира през пролетно-летния сезон 
едно временно на три места - в затвора, ЗООТ “Плевен” и ЗОЗТ “Вит”, с участие на от 30 до 60 лишени от 
свобода.

Четвъртото направление на работа е свързано с културно-информационните дейности, 
които се реализират посредством отбелязване на бележити дати и годишнини, официални и ре-
ли  гиоз  ни празници. Организират се литературно-художествени представления, театрални по ста нов-
ки и викторини с лицата участващи в клубовете “Литературен клуб”, Театрално студио “Домино”, “Ет но-
графия” и други лишени от свобода с музикално-артистични способности.

Гарантиран е достъп на всички лишени от свобода до средствата за масова информация - 
печат и телевизия. Ежеседмично се провежда „Кинолектория” в групите на лишените от свобода и за-
дър жа ните лица и кинопрожекции във възстановения киносалон. Месечно се осъществяват обра зо ва-
тел ни и кул тур но-масови мероприятия, в които участват осъдените.

В библиотеката са регистрирани 121 лишени от свобода, които редовно ползват и четат раз-
лич ни книги. Библиотеката разполага с над 8300 тома литература от български и чужди автори. Съз да-
ден е електронен регистър по азбучен ред, който улеснява проследяване на движението на книгите.

Спортните дейности са пето направление в корекционната работа. Спортът е важна част от 
еже дне вието на лишените от свобода. Спортът дава нови и различни възможности за свободното вре-
ме. На лишените от свобода се предоставя възможност на организирани и свободни спортни дей но сти 
всеки ден, по време на престой на открито.

17 декупаж от фр. в превод означава “изрязвам“ или изготвяне на колаж или хартиена апликация. Декупажът е приложно изкуство, при което се изрязва 

мотив или изображение от различен материал (предимно хартия, но също така и дърво, кожа или тъкан). След това мотивът се залепя или с помощта на 

различни техники за декупаж се прикрепя върху повърхност за декориране (дърво, метал, плат и пр.).
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Най-масовата спортна проява е ежегодно провежданата “Спартакиада - здраве и спорт”, която 
има състезателен характер. По график се провеждат спортни състезания между избрани отбори от гру-
пи те в спортове: тенис на маса; силов трибой; канадска борба; вдигане на тежести; шах; бридж-белот; 
та бла; волейбол; стрийтбол; футбол и др. 

Спортните състезания и турнири са важен стимул за най-добрите спортисти в затвора и при-
зьо рите се стимулират с предвидените в чл. 98 от ЗИНЗС поощрения.

Създадена е допълнителна възможност за спорт от средата на 2015 г., когато е открита за 
ползване оборудвана фитнес зала в корпуса на затвора. В залата, по график и утвърден списък, ли ше-
ните от свобода и задържаните лица ежедневно могат да спортуват на закрита в различно време от ре-
гла мен тирания престой на открито.

Образование и професионална квалификация на лишените от свобода е шесто на пра вле-
ние в работата с лишените от свобода. Затворническата администрация отделя специално вни мание 
на образователните дейности и мотивиране на лишените от свобода да се образоват и ква ли фи ци рат, 
като се повишава тяхната грамотност. 

В училището към затвора в град Ловеч, което има филиал и в затвора в град Плевен, се обу ча-
ват 58 ученика в четири паралелки от 1 до 4 клас през учебната 2015/2016 г. За обучение от 5 до 12 клас 
са изпратени в ГДИН молби на 24 осъдени-ученици, от които 20 са преместени в Затвора в град Ловеч. 

Участвали са 144 лишени от свобода и успешно са завършили осем обучения за придобиване 
на про фесионална квалификация, по проект „Нова възможност за активна адаптация в обществото“ 
на ДП „Затворно дело” към МП. В мотивационно обучение “Умения за интеграция на пазара на труда”, 
мо ти вационно обучение “Умения за социална адаптация в отношенията с другите в обществото, се-
мейството и приятелите” и обучение за ключови компетенции “Умения за учене, мотивация и ефек тив-
но управление на времето”, са участвали по 24 лишени от свобода. 

Организирани са пет курса за придобиване на професионална квалификация:

 9 Обучение за придобиване на II-ра степен от професия “Вътрешни облицовки и настилки. 
Успешно преминали - 12 лишени от свобода;

 9 Обучение за придобиване на професионална квалификация “Работник в производството 
на кулинарни изделия в заведенията за хранене” - I-ва степен. Успешно преминали - 12 
лишени от свобода;

 9 Обучение за придобиване на професионална квалификация “Основни и довършителни 
работи - I-ва степен”. Успешно преминали - 24 лишени от свобода;

 9 Обучение за придобиване на професионална квалификация “Заваряване - първа степен”. 
Успешно преминали - 12 лишени от свобода.

 9 Обучение за придобиване на II-ра степен от професия “Фризьор”. Успешно преминали - 12 
лишени от свобода.

Религиозна подкрепа осигурява важна част от духовните потребности на лишените от 
сво бода. Всяка седмица всички лишени от свобода, включително и доживотно осъдените, имат въз-
мож ност за срещи с представители на Източно-православната църква, Евангелска петдесятна църква 
и Адвентисти от седмия ден. В срещите редовно участват около 80-90 лишени от свобода. За големите 
хри сти янски празници се организират тържествени водосвети от православен свещенослужител. В на-
ве черието на Рож дество Христово, лишените от свобода, намиращи се в неравностойно положение и 
тех ните близки, по се тили ги за свиждане, получават коледни подаръци от Фондация за социална про-
мя на и включване, гр. София.

Социалната работа с доживотно осъдени лица е сериозно предизвикателство във въз пи-
та тел  ната работа в затворите.

Девет лишени от свобода, осъдени на доживотен затвор, се намират в момента в затвора в гр. 
Пле вен, като трима от тях са изведени в групи18. Останалите шест са настанени в зоната за повишена си-
гурност, където има осем спални помещения за единично настаняване. 

18 Информацията е аактуална към 30.01.2016 г.
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Във връзка с хуманното третиране, на всеки един от тях е осигурена възможност за по се-
ще ние при инспектор-психолог, медицинско лице и религиозно лице, достъп до библиотеката и е 
гарантирано право на свиждане. Всеки четвъртък всеки от тях има възможност за свободен контакт с 
останалите осъдени в зоната, при гарантирани мерки за сигурност.

Провежда се индивидуално-корекционна работа за минимизиране на ефектите от монотонния 
жи вот, водещ до „хотелиерски синдром”- включващ загуба и силно снижаване на социалните умения и 
на вици от продължително пребиваване в условия на изолация, редукция на основни базисни по треб-
но сти от общуване и движение, дезинтеграция на личността и загубата на социална памет.

Води се системна работа за развитие на уменията за ефективно законосъобразно поведение у 
лишените от свобода, осъдени на доживотен затвор, формиране на по-висока социална компетентност, 
по магаща ги сами да поемат отговорността за собственото си поведение.

С цел снижаване на отрицателния ефект от принудителната изолация, се организират спортни 
меро   приятия по интереси с лишените от свобода, осъдени на доживотен затвор. Разтоварване на на-
тру  па ното вътрешно напрежение, породено от съжителството в условия на повишен риск и при ну-
дителна изолация.

На осъдените на доживотен затвор, настанени в зоната за повишена сигурност, е пре до ста ве-
ната възможност за трудова реализация, съобразена с режимните ограничения и изискванията за си-
гур ност. Те изработват стилни хартиени пликове за търговски обекти. 

На тримата осъдени на доживотен затвор, изведени в група, е предоставена възможност за 
включ ване в курсове за придобиване на професионална квалификация, организирани през ка лен дар-
ната 2015 г. в затвора в гр. Плевен от ДП „Фонд затворно дело“ по проект „Нова възможност за ак тивна 
адаптация в обществото“. Двама от тях завършват курс за придобиване на професионална ква ли фи-
кация „Работник в производството на кулинарни изделия в заведенията за хранене“ I-ва първа степен, 
един завършва курс за придобиване на професионална квалификация “Заваряване - първа степен” и 
един завършва курс за придобиване на професионална квалификация “Фризьор”. 

За първи път в затвора в гр. Плевен е даден шанс на осъден на доживотен затвор да бъде на-
зна чен по щата на лишените от свобода, заети в комунално-битовата и обслужващата дейност на за тво-
ра. Осъденият е назначен на длъжност „общ работник в кухня“. Лицето е ангажирано с различни твор-
чес ки дейности и успешно завършва два от квалификационните курсове с висок успех.

Двама от осъдените на доживотен затвор и настанени в общи помещения с други осъдени 
лица, са включени в трите групови работилници по изготвяне и издаване на „Вестник без име - от и за 
затворниците” по проект “Свобода зад решетките” на Сдружение “Младежки форум-2001 Разград.“

Създаване на затворнически вестник „Вестник без име - от и за затворниците”19 беше пред-
шес твано от сериозна обучителна работа с лишени от свобода. „Журналистическите работилници” 
по своя та същност бяха краткосрочна социално-корекционна програма, подпомагаща придобиването 
на нови знания, умения и образованост у лишените. Работилниците имаха висок рехабилитационен 
ефект, защото с лишените от свобода работеха „външни” за системата експерти. Този „внесен” мо дел, 
апробира норвежкия опит, при който услугите за лишените се предоставят от външни за за твор ни чес-
ката институция организации, гарантиращи, че осъдените ще получат същото качество, както и обик-
но вените граждани. 

Работата по създаването на вестника доказа, че по-голямата част от лишените от свобода имат 
по треб ности, които не могат да бъдат задоволени само с традиционното образование. Много от тях 
са за висими от психоактивни вещества, други са рецидивисти, трети - представители на малцинствени 
общ ности. Журналистическото обучение и работа дадоха шанс за поставяне на много важни въпроси, 
които лишените сами да идентифицират и намерят техните отговори. От това как да осмислим времето 
на изпълнение на присъдата, до това как да „рестартираме” живота си. Учебните занимания в хода 
на проекта, дадоха на лишените чувството, че правят нещо позитивно, че времето в затвора не е на-
пъл но изгубено, че някой навън е помислил за тях като за хора, което носи друг ефект - на промяна в 
ситуацията. 

Според нашите наблюдения, чрез тази дейност е постигнато сближаване и преплитане между 
дру ги програми и инициативи на Главна дирекция “Изпълнение на наказанията”, ДП “Фонд затворно де-
ло” и затворът в град Плевен. Част от обхванатите в проекта лишени от свобода, са участници в други 

19 http://prison.yf2001.org/wp-content/uploads/2016/03/vestnik-BEZ-IME-broi-8.pdf
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обу чителни или квалификационни курсове, провеждани в затвора в Плевен. Вплитането на различни 
про грами е важно, защото дава смислова цялост за процеса на социална и корекционна работа с 
лишените от свобода.

Различните направления в социалната работа с лишените от свобода са съобразени с по треб-
но с тите на конкретната пенитенциарна институция и нейните служители, както и за повишаване ка чес-
тво то на професионалната дейност. 

Прилагането на концепцията за динамична сигурност в местата за лишаване от свобода, 
пред по ла га въз при емането на модела на екипната работа между пред ста вителите на надзорно-ох-
ра ни тел ния състав, на инс пекторите по социална дейност и възпи тателна работа, на психолозите и 
ме ди цин ските слу жи тели на ниво ежедневни дейности по тре тира нето на лишените от свобода и об-
ез пе ча ва нето си гурността на тех ния престой в пени тенци арното заведение. Нашето разбиране е, че 
слу жи те лите от различните на прав ления не трябва да са затво рени в собствената си дейност, да от сто-
яват ор га ни заци онната си територия и да гледат на другата страна като реална пречка при изпълнение 
на сво ите задачи. 

Специализираните програми за социална и корекционна работа с лишените от свобода са ос-
но вен фак тор за пре въз пи та ние и съз да ване на позитивна среда за въздействие в затвора. Не об хо  ди-
мо е да се ана лизи рат до се гаш ни те ре зул тати и да се направи преглед на използваните про гра ми за 
пра во на ру ши тели в пе ни тен циар ните заве дения, като се планират ефективни мерки за въ  веж дане на 
ино ва тив ни методи и техники за въздействие. Сериозни и задълбочени усилия са не об хо ди ми да се 
ан ал изи ра феноменът „социална престъпност” - според експерти, повече от две тре ти от за твор ни чес-
ка та популация са рецидивисти, които са извършители на кражби и грабежи. Спе ци ал из ир ан ите про-
гра ми трябва да бъдат насочени в посока въздействие върху негативните фактори, които про ду ци рат 
ситуации и намерения за извършване на повторни престъпления от вече осъдени лица. 

За подготовка на текста важен принос имат Иво Кузманов - ръководител сектор СДВР в за тво-
ра в град Плевен, адвокат Ивелина Игнатова - експерт по проекта и Николай Илчев - експерт по проек-
та, на които специално благодарим за сътрудничеството.
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III. СЪЩНОСТ И СТРУКТУРА НА ТРИТЕ 
СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ПРОГРАМИ

Катя	Божикова

1. ЗАЩО ТРИТЕ СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ПРОГРАМИ МОГАТ ДА 
СЕ РАЗГЛЕЖДАТ, КАТО ПРОГРАМИ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА 
СОЦИАЛНИ УМЕНИЯ?
Всички съвременни, демократични и цивилизовани наказателни системи са възприели виж-

да нето, че срокът на изпълнение на присъдата следва да се използва за превъзпитание и подготовка 
на правонарушителя за връщане към живота извън мястото за лишаване от свобода. Тази подготовка 
включ ва приемане от страна на лишения от свобода на някои основни постулати: 

 9 Да се подчинява на закона, за да бъде отговорен за действията и постъпките си;

 9 Да се погрижи да осигури собственото си съществуване и на неговото семейство и близки. 

Според специалистите, това е непостижимо, ако лишеният от свобода “изгуби” човешкото си 
достойнство. Само сведени до минимум различия между живота “навън” и “зад решетките” могат да 
предотвратят пълното разпадане на личността и снижат риска от рецидивна престъпност. 

В почти всички европейски норми, свързани с наказателната и пенетенциарна политики се 
залага на такова изпълнение на наказанията, което с помощта на процесите на ресоциализация и ко-
рек ция да формират у лишения социална отговорност. Социалната дейност и възпитателната ра бо та 
са част от основните инструменти за превъзпитание на правонарушителите и подобряване на лич ни те 
им познания и умения. Логично се свързва социално-корекционната работа със съвременните об ра-
зо ва тел ни подходи, валидни за образователните системи, ученето през целия живот и неформалното 
об разование. 

Ключови европейски политики препоръчват нов поглед към образованието, не само като да-
ващо традиционните умения: роден език, чужди езици, основни умения по математика и точни нау ки, 
ком пютърни умения, но и като подпомагащо усвояването на нови, многостранни умения, като уме ние-
то да учиш, социални и граждански умения, поемане на инициатива, обща култура и изразяване. 

В този контекст, социално-корекционната работа с лишени от свобода може да се раз глеж-
да като подкрепа за развитие на социални умения, полезни за живота. Работата с лишени от свобода 
е пла  ниран и целенасочен процес на предаване и усвояване на знания, формиране на нагласи, които да 
под  по мог нат едно лице или група лица да поемат информиран и отговорен избор за своите действия, 
по  стъп ки и поведенчески модели, чрез които да облекчат престоя си в мястото за лишаване от свобода 
и да избегнат рисковете от рецидив.

Представените три социално-корекционни програми в своята същност допълват и надграждат 
ве че прилаганите модели с този нов подход.

Има една специфика, която задължително трябва да бъде отчетена. Лишеният от свобода е та-
къв по силата на извършено престъпление. Щом човек е извършител на престъпление е логично да 
се пред положи, че той вече има някакъв проблем в своята социализация. Проблем, който е довел или 
пре до пре де лил извършването на деяние, наказано с лишаване от свобода. Може да бъде скъсана връз-
ка с общоприетите социализиращи институции - училище, семейство, местната общност, общество. 
Може да е обусловен от базисна липса на каквато и да било социо-културна среда. Могат да се добавят 
и обективни ключови фактори, възпрепятстващи реинтеграцията на бивши лишени от свобода: нисък 
или нулев образователен статус, липса на професионални умения и трудов опит, липса на подкрепяща 
се мей на или общностна среда, дори липсата на дом.

Допълването на социално-корекционната практика с програми за неформално образование 
за социални умения е двойно усилие: не само по посока на ресоциализация, но на компенсиране на де-
фи ци ти и липси, с които лишеният от свобода е „постъпил“ в затвора. Може да се очаква „коефициент 
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на по лез но действие“ в колаборация с програмите за професионално обучение, училищното об ра зо ва-
ние, културно-спортните активности в местата за лишаване от свобода.

2. КАКВИ СА ТЕОРЕТИЧНИТЕ ОСНОВИ И ПОДХОДИ НА 
ПРОГРАМИТЕ?
В световната практика съществуват превантивни и социализиращи програми, базирани на 

раз лич ни подходи. Един от тях е т.нар „предупреждаващ подход“. Програмите, базирани на него са фо-
ку си ра ни върху негативните последици от един или друг поведенчески модел, действия или начин на 
жи вот на индивида. Целта е да се предизвика страх, който би го възпрял да не попада в негативна си-
туа ция или влияние. Най-често този подход се използва при програми за спиране употребата на нар ко-
тич ни вещества, тютюнопушене, превенция на криминогенно поведение и др. 

Друг подход е “информативният“. В програми, които го използват, основното е предоставяне 
на информация, но отново с акцент върху негативните последици.

Подходът, който и настоящите три програми са избрали е т.нар. “личностно-ориентиран 
(или центриран) подход”. В тях фокусът е върху “обучаемия”, върху лишения от свобода. При него не 
само се поднасят някакви знания по дадена тема, но най-вече се подпомага лицето да изгради соб-
стве но отношение към проблематиката. Да усвои разнообразни социални умения, които по един или 
друг начин са свързани с неговата социализация, или ре-социализация. Ако се доверим на теорията, 
то социалните умения са: “способност	за	адаптивно	и	позитивно	поведение,	което	позволява	на	ин	ди-
ви	ди	те	да	се	справят	ефективно	с	изискванията	и	предизвикателствата	пред	ежедневието”. Този вид 
со циал но образование цели да изгради, или засили уменията на човек, но задължително е съобразен с 
кул тур ния контекст и нивото на личностно развитие на обучавания. Основните методи на преподаване 
на со циални умения са интерактивните, наричани още (предимно от Съвета на Европа) „методи на не-
фор мал ното образование”. Те поставят обучаемия в центъра на процеса и вместо пасивен получател 
на ин фор мация той е активен участник в конструирането на знанието. Основните цели на обучението в 
со циал ни умения са насочени към това да подсили (надгради, затвърди) съществуващи знания, умения, 
мо де ли на поведение и умения за тяхното прилагане. Да намали влиянието на дезинформацията или 
лъж ли ви те представи, осигури превенция на рисковото поведение.

Обученията в социални умения или умения за живот, могат да се вместят в следните основни 
групи:

 9 Умения	за	вземане	на	решения	и	решаване	на	проблеми;

 9 Умения	за	творческо	и	критично	мислене;

 9 Умения	за	общуване;

 9 Умения	за	саморефлексия	и	емпатия;

 9 Умения	за	справяне	с	емоциите	и	стреса.

Обучението в социални умения, или умения за живот се осъществява най-ефективно чрез 
т.нар. ИНТЕРАКТИВНА МЕТОДИКА на обучение. Този метод предполага:

 9 Активното	участие	на	обучаемите,	а	не	пасивно	усвояване	на	готови	идеи;

 9 Осмисляне	на	аргументи	и	контрааргументи;

 9 Решаване	на	проблеми	и	избор	на	поведение	в	ситуации,	близки	до	реалните.

Ученето при интерактивния метод се базира на преживяното по време на обучението и на 
на тру па ния в резултат на този процес. Интерактивното обучение се нарича още “активно учене” или 
“учене чрез опит и преживяване”. Ето защо тук не говорим за учител, а за водещ, обучител, треньор, 
“манипулатор”, “на соч ващ” и пр.



21

III. СЪЩНОСТ И СТРУКТУРА НА ТРИТЕ СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ПРОГРАМИ

ПОМАГАЛО СЪС СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ПРОГРАМИ ЗА РАБОТА С ОСЪДЕНИ НА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЛИЦА

3. ПРИМЕРЕН ДИЗАЙН НА ПРОГРАМИТЕ
Целева група:

Директна (пряка) целева група на представените три програми са:

 9 Лишени от свобода роми;

 9 Лишени от свобода наркозависими; 

 9 Лишени от свобода лица с увреждания - с физически, умствени, психически и с т. нар. “неле-
чи ми болести” в местата за лишаване от свобода.

Индиректна целева група на програмите:
Трите програми допринасят за продължаващата квалификация и надграждащо обучение на 

ра  бо тещите в пентенциарната система, с оглед повишаване ефективността на изпълнението на на ка за-
ние то лишаване от свобода. 

Затворническите служители ежедневно взаимодействат с лишените от свобода и тяхното вли-
я ние върху това как преминава изпълнението на наказанието за лишения е съществено. Начинът на 
въз при емане на професионалните дейности от служителите, отношението на ръководството и ко ле ги-
те, имат значителна роля за общата “затворническа атмосфера”. Ако един служител в място за лишаване 
от сво бода има усещането, че се ползва с доверие, че го ценят и уважават неговата работа, то вероятно 
и от ношението му към лишените би било реципрочно.20

Персоналът на затвора включва различни категории служители: надзорно-охранителен със-
тав, социални работници, психолози, медицински лица, административни позиции. На практика за твор-
ни  ческите служители имат регламентирана “неограничена власт” над лишените от свобода, които се 
об  ръ щат към тях по въпроси, свързани с осигуряване на ежедневните им нужди и с обезпечаване на 
пра  ва  та им. Пенитенциарните служители носят важната отговорност - да осигурят достойно и хуманно 
от  но шение към лишените от свобода.

Трите програми приемат служителите едновременно и като целева група и като прилагащ 
екип, който включва служители от различни направления на дейност:

 9 Инспектор	(Социална	дейност	и	възпитателна	работа);

 9 Инспектор	(Социална	дейност	и	възпитателна	работа	в	приемно	отделение);

 9 Инспектор	(Психолог);

 9 Медицински	специалисти;

 9 Инспектор	(Режимна	дейност);

 9 Служители	от	надзорно-охранителния	състав.

Цел на програмите:
Програма “Живот на свобода” има за цел да подпомогне лицата, лишени от свобода, в про-

цеса към реинтеграция и връщане към нормалните условия на живот, след изтърпяване на на ка за ние-
то. Тя включва логически свързани теми, както и комплекс от упражнения към тях, с цел изграждане на 
ком пе тенции у лишените от свобода за промяна на живота им извън решетките. 

Програма за овладяване на умения за асертивно поведение - има за цел да се повишат зна-
ния та, уменията и компетенциите за справяне с гнева, асертивност в поведението и редуциране на 
агре сив ност та (утвърждаването на собствената откритост и достойнство, насърчаваме и разпознаваме 
това поведение в другите, трансформиране на агресивните нагласи и насилието).

20 Prof. Liebling A, Prisons and Their Moral Performance, Oxford University Press, 2004
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Програма за етнотолерантност (лекционно-тренингова програма) има за цел формиране на 
мотивация за социално общуване и толерантност към групите лица лишени от свобода в процеса към 
реинтеграция и връщане към нормалните условия на живот, след изтърпяване на наказанието.

Задачи на програмите:
 9 Да се повишат знанията и уменията на персонала в местата за лишаване от свобода и да се 

фор мират умения у лишените от свобода за пълноценен живот след напускане на ин сти ту-
ция та чрез:

 9 Информиране на лишените от свобода от уязвимите групи, относно правата, задълженията 
и административните процедури, мерки за адаптация след излизане на свобода;

 9 Запознаване на лишените от свобода от уязвимите групи с политиките за равнопоставеност, 
разпознаване на различните форми на дискриминация, ксенофобия и расизъм, с цел 
тяхното избягване;

 9 Предоставяне на ефективни модели за работа на лишените от свобода от уязвимите 
групи чрез въвеждане на гъвкави форми за обучение, в съответствие с потребностите им 
и съобразени с тения етнос, пол, възраст, вид и степен на тежест на извършеното деяние, 
жиз нен опит и развиване на лични, по-ефективни поведенчески стратегии за справяне;

 9 Разпознаване на различни опции на поведение - агресивно, неасертивно, асертивно;

 9 Усвояване на конструктивни социални умения за справяне чрез трениране на различни 
тех ники за справяне с гнева, овладяване на раздразнителността и прилагане на средства за 
по зитивно самоутвърждаване и асертивно поведение;

 9 Повишаване осведомеността на лишените от свобода от уязвимите групи, относно общите 
прин ципи и добри практики в местата за лишаване от свобода и европейската практика;

 9 Установяване на съпричастност, взаимопомощ и избягване на злоупотреби от страна на ос-
та налите затворници с някои от беззащитните физически, психически или умствено ув ре-
дени или лица с т.нар. „нелечими болести“;

 9 Придобиване на умения за разчитане признаците на упражнен възможен тормоз (насилие, 
сексуален тормоз, тероризиране и др.), с цел предприемане на мерки за недопускането му; 

 9 Прилагане на практика и проверка на изградените умения, постепенно отработване на 
реал ни житейски ситуации чрез ролеви игри и въображаемо представяне на предишни не-
при ят ни ситуации, предизвикващи гняв и агресивно разрешаване;

 9 Осъзнаване на връзката между собственото поведение и връзката с другите хора от семей-
ство то и социалното обкръжение;

 9 Развиване на устойчиви социални компетенции за справяне чрез упражняване на техники 
за ефек тивно общуване, решаване на проблеми и конфликти, приемливо изразяване на 
чув ствата и емоциите, себепредставяне и взаимодействие с околните,

 9 Повишаване осведомеността на лишените от свобода от уязвимите групи, относно хората и 
ин сти туциите, които са част от мрежата за подкрепа след напускане на институцията;

 9 Получаване на обратна връзка относно изградените социални умения, чрез интерактивното 
и учене чрез преживяване (ролеви игри, казуси, демонстрации, групова работа и др.).

Структура:
Екипът, разработил програмите, не е имал за цел да създаде сложно дидактично или кон цеп-

туал но съдържание. Програмите са достъпни, приложно-ориентирани, разчитащи на високия про фе-
сио нален опит и ерудиция на служителите в местата за лишаване от свобода, които ще ги водят. Про-
гра мите залагат най-вече на позитивната атмосфера, на ученето чрез преживяване. Програмите и 
по магалото са само един възможен инструмент, чрез който да облекчим и подпомогнем работата на 
за твор ническите служители с лишените от свобода. Те не бива да се възприемат като задължителни, 
ме ро давни, а само като „помощна кутия“, чрез която могат да се адаптират и развиват идеите, спрямо 
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кон кретните специфики, потребности и дори личностни и емоционални характеристики на групите ли-
ше ни от свобода във пенитенциарната институция. 

Поради тази причина помагалото съдържа детайлно разработени само някои занимания от от-
дел ни модули на трите програми, което оставя свобода за творчество, креативност и мултиплициране 
на опит и знания, които служителите в местата за свобода безусловно имат.

Всяка от трите специализирани програми има три модула - ориентирани към всяка от три те 
уязвими целеви групи. Всеки модул на програма съдържа по 16 учебни часа, разположени в 10 за ни ма-
ния, с различна продължителност. Някои по 90 мин., други по 45 мин., според спецификата на темата. 

Продължителност на програмата - съгласно сроковете в Закона за изпълнение на наказанията 
и задържането под стража.

Общи принципи на трите програми: 

 9 Подкрепа;

 9 Обективност;

 9 Достъпност;

 9 Толерантно отношение към проблемите на лишените от свобода от трите уязвими групи и 
го товност за оказване на съдействие при разрешаването им;

 9 Индивидуализация на проблемите в отделните целеви групи - роми, наркозависими, лица 
с физически, умствени и психически увреждания; по отношение на личността на осъдения, 
съ образени с неговия етнос, пол, възраст, вид и степен на тежест на извършеното деяние;

 9 Предоставяне в подходящ вид и на разбираем език на информацията по програмите на от-
дел ните целеви групи и индивидуално на лишените от свобода от целевите групи.

Условия и организация за въвеждане на програмите:

 9 Определяне на подходящи помещения за индивидуална и групова работа. За ефективно 
провеждане на предвидените дейности е препоръчително да се оборудват помещения в 
зависимост от спецификата на пенитенциарното заведение. 

 9 Началник-сектор „Социални дейности и възпитателна работа” разработва график за про-
веж даните основни дейности, който трябва да бъде съобразен с вътрешния ред в затвора. 
Той организира изработване на информационни табла и материали.

 9 Основните форми на работа са съобразени с правното положение на осъденото лице.

•	 Индивидуална форма - основната индивидуална форма на работа с лишените от сво-
бода, е работа с отделен случай и индивидуално консултиране по заявени или иден-
ти фицирани проблеми.

•	 Групова форма - груповите форми на работа с лишените от свобода се използват, като 
ин стру мент за подкрепа, самопомощ и решаване на проблеми. Броят на членовете 
във всяка група е до 12 лица. Групата е отворена и работата протича под формата на 
сре щи (сесии). Подготовката на отделните срещи включва разработка на примерни 
ка зуси, ролеви игри, презентации, дискусии и други.

 9  Началник-сектор „Социални дейности и възпитателна работа” организира дейността на 
гру пите и определя водещите за всяка среща, в зависимост от модула и неговата тематика. 
Съв местно с всеки водещ осигуряват необходимите материали и пособия за всяко занятие.

Оценяване:
Оценяването при подобен тип програми, базирани на интерактивното учене, има за цел да 

сти  му  ли ра и окуражи лишените от свобода за едно наистина активно и пълноценно участие, а не прос-
то пасив но да “проседят” заниманието. Друго важно значение на оценяването е да се даде и оси гу ри 
въз мож ност на участниците сами да оценяват своята работа. Идеята е оценъчната система да е ба зи ра-
на на по ло жи телното представяне. 
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За да се оцени крайния резултат от провеждането на трите специализирани програми, 
може да се използват следните критерии:

1. Улеснено вграждане в затворническата общност и безпроблемна адаптация към условията на 
изолация.

 9 Съзнателно изпълняване на изискванията на режима в пенитенциарното заведение 
(награди и наказания);

 9 Активно участие в груповите мероприятия и общопенитенциарни дейности;

 9 Стремеж за повишаване на образованието и получаване на професионална подготовка;

 9 Нагласа за участие в трудовия процес;

 9 Устойчивост и последователност при реализиране на близки и далечни цели;

 9 Предложения за смяна на режима, прекатегоризация, условно-предсрочно освобождаване 
(УПО), помилване;

2. Поддържане на емоционален баланс, водещ до социално-приемливо поведение.

 9 Пълноценни усилия за изпълнение на възложените задачи.

3. Съхраняване на социалните контакти със семейството и близките. 

 9 Поддържане на устойчиви социално-позитивни връзки и контакти извън затвора.

4. КАК ДА РАБОТИМ С МАТЕРИАЛИТЕ ПО ТРИТЕ ПРОГРАМИ?
Методически разработки са предоставени, за да бъдат ефективно организирани и проведени 

за ни манията по трите специализирани програми в Помагалото.
Методическите разработки включват подробно описание на всеки от трите модула на про гра-

мите, темите и времетраенето на всяко едно от 10-те занимания, включени във всеки модул. Някои от 
заниманията са представени в графичен, детайлен вид, като модел за разработване на останалите за-
ни мания от самите водещи на обученията.

IV. ПОДГОТОВКА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ЗАНИМАНИЕ 
ПО ТРИТЕ ПРОГРАМИ

Катя	Божикова

Важно е да се подчертае, че водещите на заниманията с лишените от свобода трябва да имат 
до ста тъчен личен арсенал от познания по темите и базисни умения за прилагане на интерактивни тех-
ни ки на преподаване. Благодарение на обученията за служители в местата за лишаване от свобода в 
рам ките на учебната година на ГДИН, на натрупания професионален опит, на тренингите по проект 
„Сво бода зад решетките“ и на останалите проекти по Програма БГ 15, такива в кадри в системата има.

За да улесним водещите на заниманията, в помагалото са поместени:

 9  Описание на основните интерактивни методи и техники за работа в групите;

 9  Основни понятия, с които се борави в отделните за ни ма ния по модули на трите спе циал из-
ир ани програми.

Реализирането на всяко едно занимание по отделните програми изисква подготовка и само-
под го тов ка от страна на водещите/обучителите. Те трябва преди всяко занимание да са се запознали с 
те мата, с хода на работа, да са осигурили нужните помощни материали и консумативи, или размножили 
ра бот ните листи за раздаване на участниците.

IV. ПОДГОТОВКА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ЗАНИМАНИЕ ПО ТРИТЕ ПРОГРАМИ
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V. ОСНОВНИ МЕТОДИ И ТЕХНИКИ НА РАБОТА
Ренета	Венева

“Аз чувам и забравям. Аз виждам и запомням. Аз правя и разбирам.” (Конфуций) 
или “Кажи ми - ще забравя! Покажи ми - ще запомня! Включи ме и ще разбера!”

В обучението говорим за няколко модела за преподаване: традиционен, активен и интер ак ти-
вен.

При традиционния модел обучаваният е слушател и наблюдател. Водещият на групата пред  ла-
га на обучаемите предварително подготвени знания, информация и задачи. При активния мо дел обу ча -
ва ният извършва самостоятелна работа и индивидуални задачи. При интерактивния мо дел от съ щес-
тве но зна че ние е фактът, че при него присъства равнопоставеност между педагога и обуча ва ния, т.е. те 
са рав но стойни участници в обучителния процес. Интерактивният модел на обучението преминава ка-
то ак тив но взаимодействие между обучаемите и обучителя, както и като активно взаимодействие меж-
ду участ ни ците в групата. Интерактивното обучение се отличава с това, че всеки един от обучаваните 
мо же да из ра зи личното си мнение, научаването се достига благодарение на извличането на знание от 
опи та и пре жи вя ването на всеки в групата. 

Интерактивното обучение може да се опише като учене чрез преживяване - чрез личните пре-
жи  вявания и преживяванията на участниците в група се изграждат изводи и се извежда информация. 
Пред  ло  же ният модел развива комуникативните и социални умения на участниците - важна пред по-
став ка за ус пеш на адаптация в професионалния и социалния живот. 

Интерактивното обучение стимулира творческото мислене, което води до способността за ге-
не ри ра не на иновативни и прагматични решения. 

Описаните методи и техники се подбират от обучителя на групата лишени от свобода в за ви-
си мост от темата и целта на обучителната сесия, броя на участниците и конкретното умение , което 
обу  чаемите ще развиват в рамките на практическата част от сесията. 

Добре е да се спазват няколко правила, за да се постигне ефективност от обучението, както и 
ви  сока удовлетвореност у участниците и водещия на групата:

1. Предварителната подготовка на водещия (информиране на групата, подготовка на ма те-
риа ли, планиране на заниманието и др.);

2. Осигуряване на подходящи условия за провеждане на обучението (екип от водещи, учебна 
зала, подбор на задачи и методи, управление на времето, създаване на подходящ микро-
кли мат сред обучаемите и др.);

3. Управление на процеса (съобразяване с особеностите на отделните участници и цялата 
гру па, създаване на интерактивна образователна среда и др.);

4. Оценяване на резултатите и процеса (рефлексия в края на деня, оценяване на по сти же ния-
та на участниците и цялата група, промяна на плана за следващия обучителен ден, при не-
об хо димост и др.).

Участниците в групи, които се обучават, използвайки интерактивните методи и техники, се 
чувстват активни, важни и значими в процеса на учене. Това усещане ги мотивира за последващо обу-
че ние и самообучение.
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МЕТОДИ И ТЕХНИКИ НА ИНТЕРАКТИВНОТО ОБУЧЕНИЕ

МЕТОД / 
ТЕХНИКА ОПИСАНИЕ

Работа в 
малка група

Малката група се състои от 4 до 6 човека. По правило, при работа в малка група се 
оп ре делят изпълнители на отделни роли/възлагат се функции - избира се говорител 
на гру пата, човек, който записва възникващите идеи в пода на работа, ръководител 
на групата. Работата в малка група се задава при решаване на казуси, оформяне на 
об що/групово мнение или становище по определен въпрос. Може да се даде гру по-
ва задача за изготвяне на презентация или ролева игра.

Решаване на 
казус

Метод на самостоятелно прилагане на знанието. Чрез въвеждането му се повишава 
мо  ти вацията на обучаемите и се представя връзката на темата на обучението с реал-
на та действителност. Целта на поставяне/решаване на казус може да е различна: да 
се про во кира дискусия, да се обменят мнения в групата, да се развият умения за 
тър  сене на решение, да се стимулират участниците да предлагат идеи.
На обучаващите се предоставя информация относно дадена ситуация и от тях се ис-
ка да вземат решение или да разрешат определен проблем, касаещ съответната си-
туа ция. Казусът трябва да е близък до житейския опит на участниците. Предлаганите 
от говори/решения могат да се обсъждат, но не и да се “етикират” като правилни или 
неправилни.
Казусите се подготвят предварително от обучителя в зависимост от темата, целта и 
броя на участниците. Подготвя се кратък текст, който описва хипотетична ситуация, 
да ва информация, но не прави анализ. Въз основа на ситуацията участниците пред-
лагат различни варианти на действие и вземане на решение в унисон с тяхната цен-
ностна система, лични умения или чувства. Методът е подходящ за теми от спе циа-
ли зираната програма “Живот на свобода - предизвикателство и избор”.

Демонстрация На обучаващите се показват кои са правилните стъпки за изпълнение на дадена за-
да ча или пример за правилно изпълнена задача.

Групова 
дискусия

Дискусията е начин за развиване на комуникативните и познавателни функции на 
участниците в обучението. Подходящо е колективното обсъждане на даден проб-
лем с цел избиране на пътища за неговото решаване. Всички участници имат въз-
можност да изложат своята гледна точка. Дискусията се прилага във всички фор-
ма ти в процеса на обучение: присъствено, дистанционно, чрез форумите, при 
про веждане на мозъчни атаки, при консултирането и т.н. Обучаващият води групата 
от обучаващи се при дискутирането на определена тема.

Панелна 
дискусия

Работи се в подгрупи, като всяка от тях получава специфична задача , част от общия 
проб лем или тема. Всяка от подгрупите запознава останалите с решенията или 
пред ложенията, до които са достигнали.

SWOT анализ Метод/техника за самодиагностика и диагностика.Описват се силните, слабите стра-
ни, възможностите и заплахите /страховете, опасенията/ във връзка с дадена ор га-
ни за ция или продукт.

Ролева игра Част от обучаващите “разиграват” дадена ситуация, докато останалите наблюдават и 
анализират. Ролевата игра симулира действителността и дава възможност да се на-
тру па опит за социална форма на поведение, да се дефинират, анализират и пре одо-
леят конфликти на интереси, да се вземат решения. 
Стъпките, през които минава организирането и провеждането на ролева игра са:

 9 запознаване със сценария - на участниците се дава информация за техните роли, 
мястото, времето и ситуацията, които ще разиграват;

 9 разпределяне на роли - стремежът е всеки участник да има роля, но често това е 
няма как са стане. Тогава може да се въведи ролята на “наблюдател”, “анализатор”;

 9 инструктиране на публиката - какво конкретно да наблюдава о време на ролевата 
игра;

 9 разиграване / представяне на ролевата игра;
 9 “излизане от роля” - време, в което участниците а се върнат към себе си. Тук 
водещият може да помогне с въпроси, за се отърси групата от емоциите на играта;
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 9 обратна връзка - вече всички обсъждат резултата от ролевата игра, чувствата на 
участниците в нея, изводите, които могат да бъдат направени.

Техники за 
разделяне на 
малки групи

Разделянето на малки групи трябва да е съобразено с характера на задачите и це ли-
те, които участниците в тях трябва да постигнат. Понякога групите трябва да са със 
схо ден/близък състав - по полов признак, близки характери или приятелства, ед-
нак ви гледни точки или опит. Друг път - точно обратното - непознати, разнопосочни 
участ ници. Трети вариант е разделянето на случаен принцип.
Техники:

 9 разделяне с помощта на карти/картончета/листчета - картончетата съдържат 
еднакви цифри от 1 до 4, ако ще делите голямата група на 4 по-малки; еднакви 
символи или картинки - животни, знак, дума;

 9 разделяне чрез броене - всички участници започват да се броят: първи, втори, 
трети ( в зависимост от броя на групите). След това всички еднакви формират 
една група;

 9 свободно избиране - предварително се указва колко малки групи трябва да се 
сформират и участниците само се групират, по свое желание.

Структурира-
но упражне-
ние

Обучаващите се участват в упражнение, което им позволява да практикуват новите 
си умения.

Мозъчна атака Метод за намиране на решение,чрез безкритично представяне и записване на идеи 
от обучаемите.Важно е да се съблюдават стъпките за реализиране на метода:

 9 предварително обмисляне на въпроса/проблема, за който водещият на групата 
ще ползва мозъчната атака;

 9 уточняване на времето за записване на идеите;
 9 записване на идеите, давани от участниците;
 9 индивидуално представяне/обяснение/ на всяка идея от този, който я е дал;
 9 групиране;
 9 вземане на решение.

Аквариум Няколко участници формират “кръг от експерти” и работят/обсъждат пред 
останалите проблем или въпрос. Останалите са наблюдатели и имат право да 
задават въпроси на “експертите” - техни колеги от групата.

Презентация 
на 
обучаващия

Обучаващият предоставя устно нова информация на обучаващите се. Прилага се по 
всяка тема от Програмите , в която има лекционна част. Когато е приложимо може 
да се ползват визуални помощни средства.

Метод на 
проектите

При него обучаемите работят самостоятелно или в малка група по определена тема.
Целта при метода на проекта е не толкова да се избере и разреши определен 
проблем, а обучаемите да разберат колкото е възможно повече негови аспекти, 
орга нически свързани с дадения проблем в реалния живот. Всеки проект е уникален 
и без краен, защото проблемите не са някаква абстрактна концепция, а са извлечени 
от действителността. 
Важно предимство на метода на проектите е, че вербалната активност при него не 
е така доминираща, а се акцентира на “учене чрез действие”, което е характерен 
еле мент в обучението на възрастни. Друго предимство е, че обучаемите с различни 
уме ния взимат еднакво участие при решаване на проблема, който те са избрали 
заедно. Методът на проектите акцентира върху проблемите на всекидневния живот 
и разчита на индивидуалния опит на обучаемите. Методът е подходящ при теми 
като: “Семеен живот. Съвместно съжителство. Търсене и избор на жилище, Семеен 
бюджет”, “Планиране на собственото бъдеще” и др.

Социодрама Социодрамата, като метод на обучение, е опит да се персонализират знанията по 
твор чески начин. Основната идея е, че човек може да се учи, не само като получава 
нова информация, а като преструктурира и преосмисли собствения си опит. Смята 
се, че социодрамата може да бъде полезна при формиране на социални умения и 
мо дели на поведение. Нейната основа са ролята и идентификацията. Целта е обу-
чаеми те да осмислят проблема чрез собствения си опит. Методът е подходящ
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при разработването и реализирането на теми като: “Чувствата и емоциите като част 
от живота на човека и тяхната връзка с поведението ни”, “Вземане на решение и 
умения за изразяване на мнение” и др.

Симулации Действието се развива по симулиран сюжет или възпроизвежда дадена ситуация, 
отличаваща се с повишена степен на опасност или използване на скъпи технически 
средства или съоръжения. Целта е да се възпроизведат характеристиките на 
възможна ситуация и да се анализира поведението на участниците. Чрез това се 
формират умения, усвояват се ценности.



29

V. ОСНОВНИ МЕТОДИ И ТЕХНИКИ НА РАБОТА

ПОМАГАЛО СЪС СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ПРОГРАМИ ЗА РАБОТА С ОСЪДЕНИ НА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЛИЦА

VI. ОСНОВНИ ПОНЯТИЯ
Катя	Божикова

Умения, полезни за живота - по хоризонтала на таблицата са описани ключовите умения за 
живот, а по вертикала под тях - техните съставни.

Междуличностни 
умения

Умения 
за само-
опознаване

Умения за 
изясняване на 
ценностите

Умения аз 
вземане на 
решения

Умения за 
справяне 
в трудни 
ситуации

 9Да владеем емпатията 
(обуй обувките на 
другия, постави се на 
негово място);

 9Активно слушане;

 9Подаване и 
получаване на 
обратна връзка;

 9Не/вербална 
комуникация;

 9Умение да казваме 
“не”;

 9Преговори 
и справяне с 
конфликти;

 9Работа в екип, 
сътрудничество;

 9Взаимоотношения и 
вписване в общност.

 9Умения 
за реална 
самооценка;

 9Разпознаване 
на силните и 
слаби страни 
на личността;

 9Умения за 
позитивно 
мислене;

 9Умения за 
създаване 
на имидж и 
представа за 
себе си.

 9Разбиране 
на различни 
социални норми, 
вярвания, култура, 
пол, различия и 
толерантност;

 9Разпознаване на 
важното, което влияе 
върху ценностите и 
отношенията;

 9Умения за справяне 
с дискриминацията 
и негативните 
стереотипи;

 9Умения за отстояване 
на права, приемане 
на отговорности 
и социална 
справедливост.

 9Критично и 
творческо 
мислене;

 9Умения за 
разрешаване на 
проблеми;

 9Умение за оценка 
на рискове;

 9Откриване на 
алтернативи, 
други пътища;

 9Умения за 
събиране и оценка 
на информация;

 9Умения за оценка 
на последствията;

 9Поставяне на цели.

 9Самоконтрол;

 9Справяне 
със стреса и 
тревожността;

 9Разпределение 
на времето;

 9Справяне 
в трудни 
ситуации;

 9Умения да 
поискаме 
помощ.

Дискриминация - понятието има юридически, политически, социални измерения. Много брой -
ни те определения на думата могат да объркат всеки, защото някои от тях доста са се отдалечили от 
пър во на чал ното и значение - discriminatio (от латински - различие, различен). В класическия си сми съл 
под дискриминация се е разбирало отношението на човек, групи, общество към по-различните от тях 
и не е била натоварена нито позитивно, нито негативно. През годините обаче, сме започнали да назо-
ва ваме с тази дума несправедливото отношение. Когато говорим за “дискриминация”, то тя неотменно 
се свързва със “социалните нагласи”. Законодателството на Европейския съюз дефинира четири вида 
не за кон на дискриминация: пряка дискриминация, непряка дискриминация, тормоз и подбуждане към 
дис кри ми нация.

 9 Пряката дискриминация се проявява, когато едно лице е третирано по неблагоприятно от 
дру го в една и съща сходна ситуация по причини на етнически произход, религия и убеж-
де ния, увреждане, възраст или сексуална ориентация;

 9 Непряката дискриминация се проявява, когато една привидно неутрална норма, критерий 
или прак тика поставя в по-неблагоприятно положение дадени хора по причини на ра-
сов или етнически произход, религия и убеждения, увреждане, възраст или сексуална 
ориен тация освен в случаите, когато съответната практика може да бъде обоснована чрез 
законосъобразна цел, като средствата за постигане на тази цел са подходящи и не об хо ди-
ми;

 9 Тормозът е нежелано поведение с цел накърняване на достойнството на личността и съз-
да ване на заплашваща, враждебна, унизителна или обидна среда;

 9 Подбуждането към дискриминация срещу лица въз основа на расов или етнически произ-
ход, религия и убеждения, увреждане, възраст или сексуална ориентация също се равнява 
на дискриминация.
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Социални нагласи - понятието е въведено за първи път от социалния психолог Уилям Томас 
през 1918 г. , който първи описва “дискриминацията” като една от тях. Социалните нагласи са сложни 
струк тури с три основни компонента:

 9 Когнитивен (или познавателен) - това са знанията за обекта и оценъчните съждения, които 
изказваме по отношение на него (“Не ти отива жълто”, “Депутатите са корумпирани” и т.н.);

 9 Емоционален - той включва цялата система от чувства и емоции, свързващи човека със 
съот ветния обект или събитие - “Харесвам само този шоколад”, “Това парче е страхотно”;

 9 Поведенчески - това вече е готовността за реални (положителни или отрицателни) дей-
ствия по отношение на обекта - “Ще си сменя личния лекар”, “Няма да гласувам”.

В контекста на горното няма как дискриминацията да не е социална нагласа. Защото това са 
зна    ни ята (които имаме или нямаме) за хората, различни от нас, емоционалното ни отношение към тях и 
на   чи  на, по който се държим, когато се срещаме или общуваме с тях. 

Отношението ни към различните и различието се определя и от други понятия като: стерео-
ти пи, предразсъдъци, стигматизация, социално етикетиране.

Стереотип - това е доста опростена и привнесена отвън представа, която не свързваме с на-
шия личен опит. “Той ми каза... Чух го... Така говорят...”. Волно или не, това са неща, които се натрапват 
от ме дии, приятели, средата... Ето срещаме хора, които “мразят черните”, но в същото време за тях най-
ве ли  кият баскетболист за всички времена е Майкъл Джордън. Стереотипите лежат в основата на пред-
раз съдъците.

Предразсъдъци - вярвания, възприети от мнозинството в нашето обкръжение. Те са поло-
жи  тел на или отрицателна нагласа към човек или предмет, основана на мнението на другите. Тези на гла-
си обик новено са силно устойчиви и трудно се променят даже и при наличието на аргументирани до-
ка  за тел ства за противното. “Те са пандизчии - не ми говори!” - без човекът, вярващ в това да е познавал 
по не един лишен от свобода.

Стереотипи - те поддържат предразсъдъците и засягат всички области от човешкия живот 
-религия, политика, раси, хранене, култура и пр. Като цяло подобен род нагласи представляват пречка 
за общуването и предразполагат хората към конфликти. Психолозите твърдят, че предразсъдъците се 
фор  мират поради избирателното ни отношение към въздействията от средата. От цялото множество 
въз действия (информация, наблюдения, емоции и др.), които се стоварват върху нас във всеки момент, 
ние подбираме само онези, които отговарят на едни или други наши критерии. Причината за това е, че 
в тази лавина, няма как да обработим цялата информация за единица време - затова избирателно взи-
ма ме само по нещо. При тази „селекция“ обаче, информацията се опростява, често и изкривява. Това 
“из кри вяване” е източник на негативните социални нагласи, с които се сблъскваме. Предразсъдъците 
са мотива на дискриминацията.

Дискриминацията е несправедливо отношение и поведение, основано на произволни мотиви 
- пред разсъдък в действие. Т.е. ако предразсъдъците са убеждение, то дискриминацията е вид по ве-
де ние. Дискриминацията може да се проявява на различни нива, от простото избягване до ак тив ни и 
враждебни атаки срещу дадена личност или група от хора. 

Стигматизация (от гръцки - στίγμα - знак, клеймо, печат). Днес стигмата се приема като краен 
ре зул тат от дискриминацията. Слагането на етикети на различните, “другото” отношение към тях като 
към нещо, което не е социално приемливо засилва стереотипите, предразсъдъците и дискриминацията.

Права на човека - правата на човека са онези права, които всяко човешко същество без из-
клю чение може да ползва. Те включват социални права /например правото на труд, дом, храна, и т.н/ 
и политически права /свобода на мисълта, изразяването, защита срещу задържане и измъчване и др./ 
Пра  вата на човека са формулирани в текстове на редица международни документи. Най-важният от 
тях е Всеобщата харта за правата на човека. Друг важен документ е Европейската конвенция за за щи та 
пра вата на човека и основните свободи, приета от Съвета на Европа през 1953 г. България се при съ ед-
ин ява към нея пред 1992 г. С това държавата ни заявява, че е съгласна български граждани да мо гат да 
по да ват жалби срещу България пред Европейския съд по правата на човека в Страсбург при на ру ша ва-
не на някое тяхно право, включено в Конвенцията.

Равенство - това означава, че никой не е повече от другия, независимо от това кои са ро ди-
телите му и каква е неговата или нейната социална позиция. Естествено, че хората са различни по сво-
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ите интереси, способности и начин на живот. Но равенството се състои в това да имаш равни права 
и равни шансове. Хората трябва да имат еднакви възможности да получават образование и работа, в 
за ви си мост от тяхното собствено усилие. Равенството може да стане реалност само ако хората имат ед-
на къв достъп до дом, социална сигурност, граждански права и гражданство.

Толерантност - това е респект, приемане, търпимост и уважение към огромното богатство на 
све тов ните култури, начина на изразяване и на живот. Толерантността е хармония в различието. Тя се 
фор ми ра у човек само с помощта на повече знания, на добра комуникация, на защита на свободата на 
ми сълта и вярванията. Толерантността означава да бъдеш себе си, но без да налагаш възгледите си на 
дру гите. Тя е преди всичко отношение, което се гради на признанието/зачитането на правата на другия. 
То лерантно поведение обаче не означава да толерираш форми на социална несправедливост или да 
при емаш спокойно погазването на нечии чужди убеждения. Да си толерантен не означава да си приел 
на пълно позитивна концепция за живота. Толерантността не бива да се бърка и със снизхождението. 
Ако искаш да се определиш като толерантен, просто мисли, не позволявай да унижават теб или другите. 

Идентичност - това е психологически процес. Тя третира индивида и възприятието му по от-
но шение на обкръжаващата среда, както и по отношение самия него и другите хора - семейството и 
при ятелите, с които образуват една социална мрежа. За малцинствата идентичността до голяма степен 
се фор мира в зависимост от начина, по който те се възприемат от мнозинството. Идентичността е функ-
цио нална и затова е непрекъсната и развиваща се.

Малцинство - група хора, имащи уникална идентичност и култура, различаваща се от ос та-
на лата част на обществото. Поради това, малцинството е социално и законово маргинализирано от 
мно зин ството. Малцинства са емигрантите, етническите и национални малцинства, хората с раз лич на 
сек суал на ориентация, хората с увреждания. От гледна точка на междукултурното обучение, мал цин-
ства та са тези групи, които са по-трудно забележими и са с по-малко възможности.

Асертивност и асертивно поведение - асертивността е специфичен начин на общуване. При 
не го човек изразява открито и директно своите мисли, чувства, ценности и разбирания по повод ня-
как ва конкретна ситуация, но винаги с уважение към чувствата и ценностите на другия. Асертивното 
по ведение форма на поведение, при която се демонстрира твоето самоуважение и уважението ти към 
дру гите. Тя се основава на философията за личната отговорност и съзнанието за правата на другите 
хо ра. Асертивното поведение отразява разбирането за личната ценност на всеки - своята и на другите 
хора като отделни индивиди. Казват, че великите хора, истински щастливите и успелите защитават до-
стойн ството си и възпитават у себе си едно от най-ценните качества на лидер - асертивност.

VII. ВМЕСТО ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Трите социални програми за трите уязвими групи лишени от свобода, са допълващи, алтер на-
тив ни социално - корекционни програми. По тази причина, те не бива да се приемат като самостоятелна 
дей  ност, насочена към лишените в рамките на режимната и социална работа в затвора, а като част от 
ця  лостната политика за промяна в местата на лишаване от свобода. През последните години полето на 
об ра зованието, социалните дейности, психологията, затворното дело се обогати, отвори и вече са до-
стъп  ни професионално разработени пособия, засягащи проблематиката на това помагало. Поради тази 
при  чина нямаме претенции за изчерпателност на информацията, включена в темите. Убедени сме, че 
то  ва не е нещо ново и непознато за вас. 

Нуждата от подобен тип помагала и програми е формулирана от Главна дирекция “Из пъл-
не ние на наказанията”, във връзка с Програма БГ 15 и проект „Свобода зад решетките“. Те са част от 
общите между секторни усилия да се подпомогнат реформите в пенитенциарната политика и прак ти ка, 
в отговор на редица препоръки към тях, една от които е: “Да	се	развият	по-широк	кръг	дей	но	сти	за	ре-
со	циа	лизация	на	лишените	от	свобода	и	да	се	утвърди	вече	въведеното	въз	основа	на	до	бри	те	прак	ти-
ки	в	по-раз	вити	в	това	отношение	държави	-	членки	на	ЕС,	по-широко,	основано	на	ди	фе	рен	ци	ран	поход	
и	ин	ди	ви	ду	ализация	използване	на	системата	от	стимули	и	поощрения”.21

21  “Пенитенциарната политика и система в Република България” , 2011, Център за изследване на демокрацията.

VII. ВМЕСТО ЗАКЛЮЧЕНИЕ
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VIII. МЕТОДИЧЕСКИ РАЗРАБОТКИ

1. ПРОГРАМА “ЖИВОТ НА СВОБОДА”
Ренета	Венева

1.1 Модул за работа с целева група роми

Модул 1 Модул от програма “Живот на свобода” за работа с целева група –лишени от 
свобода с ромска етническа принадлежност

Цели Да се повишат знанията, уменията и компетенциите за справяне с житейските си туа-
ции, след напускане на ЗЛС и изграждане на ефективна житейска стратегия.

Знания (теоретични познания):
•	 Да познава част от правната и обществена уредба в страната;
•	 Да се разбере връзката между собственото поведение и общуването с околните;
•	 Да познава изразните средства за изразяване на чувствата;
•	 Да разбере необходимостта от поддържане на социални контакти. Да разбере 

какво пречи и помага в общуването;
•	 Да разшири познанията за хората и институциите, които могат да оказват подкрепа;
•	 Да познава начините за себеизразяване през собственото мнение или споделените 

чувства;
•	 Да познава начините за вземане на решение;
•	 Да се придобият знания за същността на конфликта като част от общуването;
•	 Да се разбере значимостта на себепознанието за всеки човек. Да се разбере соб-

стве ната ценност и значимост;
•	 Да се осъзнаят собствените личностни качества, силни и слаби страни;
•	 Да се разбере необходимостта от личностно планиране;
•	 Да се разбере необходимостта от придобиване на образование и квалификация 

като фак тор за ус пешна реализация. Да се по виши инфор мираността за въз мож-
но сти те за про дъл жаване на образованието. Да се повиши информираността за 
въз мож но стите за включ ване в про фесионално обучение и добиване на квалифи-
ка ция;

•	 Да се осъзнаят личностните изисквания за професионална пригодност, да се ос-
мис лят и изяснят алтернативите за професионален избор, да се преценят ин ди ви-
дуал ните възможности;

•	 Да се повиши информираността относно важни аспекти в трудовото законода тел-
ство;

•	 Да се осъзнае личната отговорност в планиране на професионалната заетост;
•	 Да се осмислят начините за организиране на времето в работна среда. Да се осъз-

нае необходимостта от пълноценно използване на свободното време;
•	 Да се знаят гражданските модели на поведение. Да знаят основните права и от го-

вор но сти на човека. Да се разбере, че законите са важна гаранция за зачитане пра-
ва та на гражданите;

•	 Да се знаят общочовешките ценности, свързани с брака и семейството;
•	 Да се осмислят възможностите за управление на личните и семейни средства, да 

се по виши информираността за различните части на бюджета (приходи и разходи);
•	 Да се осмисли необходимостта от създаване и поддържане на социални контакти 

(ро ди те ли, приятели, близки, работещи в социалните услуги и др.).
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Умения (практически познания)
•	 Да се развият умения за общуване и самонаблюдение в процеса на общуване;
•	 Да развият умения за осмисляне на собствените емоции и чувства;
•	 Да се развият умения за разбиране на чувствата и емоциите на другите;
•	 Да се развият умения за емпатия;
•	 Да се развият умения за търсене на алтернативи и вземане на работещи решения;

•	 Да се развият умения за анализ на конфликт и индивидуален подход при решава-
не то му;

•	 Да се развият умения за себепредставяне и себеприемане;
•	 Да се развият умения за планиране на задачите за деня и приоритезирането им; 
•	 Да се развият умения за организиране на свободното време;
•	 Да се развият умения за преценка на собствените възможности;
•	 Да се развият умения за поставяне на лични цели и избор на стратегии за пости га-

не то им;
•	 Да се развият умения за анализ и оценка на ресурсите;
•	 Да се развият умения за реализиране на правата и отговорностите;
•	 Да се повишат уменията за поемане на отговорност и правене на избор за образо-

ва ние и квалифи ка ция;
•	 Да се развият умения за осъществяване на професионален избор и анализиране на 

пер спек ти вите за трудова заетост;
•	 Да се развият умения за представяне пред работодател и проследяване на всяка 

въз мож ност за работа, да се формират умения за подготовка на документи за кан-
ди дат ства не за работа;

•	 Да се развият умения за планиране на разходи, свързани с бита и семейството;
•	 Да се развият умения за разбиране на отговорностите в семейната структура;
•	 Да се развият умения за планиране на разходи и за преценка на целе съобраз ност-

та на разходите;
•	 Да се развият умения за анализ на ситуацията (по местоживеене, институции, лич-

но сти, възмож но сти);
•	 Да се развият умения за идентифициране на бъдещи потребности и поставяне на 

цели;
•	 Да се развият умения за мислене в перспектива.

Компетенции (очаквани) 
•	 Да изградят позитивни нагласи за бъдещето. Да планират бъдещето след напускане 

на ЗЛС;
•	 Да могат да изготвят личен и семеен бюджет;
•	 Да взаимодействат ефективно със семейството (и разширеното). Да могат да из-

граж дат взаимовръз ки в нова социална среда;
•	 Да се повиши активността за търсене на работа и финансова стабилност;
•	 Да могат да прогнозират и планират бъдещото си развитие;
•	 Да могат да контактуват ефективно с институции;
•	 Да могат да се себепредставят, себеприемат и самонаблюдават, за да коригират по-

ве де нието си;
•	 Да могат да общуват и поддържат трайни контакти с другите;
•	 Да могат да изразяват и контролират емоциите си;
•	 Да могат да реализират отговорностите и правата си на граждани.

Съдържание Основна тематика “Живот на свобода - предизвикателства и възможности”

Целева група Роми
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Методи на 
обучение

Презентации, ролеви игри, дискусии, дебати, казуси, тренинг, коментар, анализ, уп-
раж не ния, мозъчна атака, фокус-групи.

Продължи-
телност

16 учебни часа, разположени в 10 занимания, част от които 45, други 90 минутни

Оценка Текуща оценка - участие, активност, обратна връзка, тест.

Ресурси Библиография: 
•	 Рангелова, Ц. и колектив - Развиване на умения за самостоятелен живот, С. 
•	 Антисоциалното поведение-теория и терапия, сборник, С.,2008.
•	 Образование за демократично гражданство, книга за учителя, С., 2006.

Занятие 1: Тема “Моите права и отговорности” (45	минути	лекция)

Цел на занятието: Получаване на знания за основните права и задължения на българските 
граж  дани. Анализ на различните видове юридическа отговорност: административна, дисциплинарна, 
на  ка  за телна и гражданска. Различаване на отделните видове отговорности. Законосъобразно по ве де-
ние и мотивация за спазване на обществените изисквания и норми.

Занятие 2: Тема “Общуването - език, на който говорим” (45	минути	лекция)

Цел на занятието: Да се предоставят знания за общуването като език, на който се учим да го-
во рим. Да се разбере общуването с обратна връзка като процес, да се получи информация за видовете 
въ про си, за спецификата на активното слушане, за невербалната и вербална комуникация. Да се раз бе-
ре как се дава обратна връзка в процеса на общуване и защо е необходима тя.

Занятие 3: Тема “Чувствата и емоциите като част от живота на човека и тяхната връзка с 
пове дението ни” (45	минути	упражнение)

Цел на занятието: Емоции и чувства - видове. Форми на емоционалните преживявания. Как да 
раз би раме чувствата?-стъпки. Чувствата - как ги проявявам, как ги потискам, какво искам да променя? 
Ем па тия - как се развива? Личен план за развиване на чувствата.

Занятие 4: Тема “Умения за развиване и поддържане на социални контакти или създаване 
на собствена мрежа за подкрепа. Моето социално обкръжение.” (45	минути	лекция	и	45	упражнение)

Цел на занятието: защо са необходими социалните контакти с другите? Какви са пречките в об-
щу ването ми с другите и кое ми помага? Моето семейство- на кого съм нужен и кой има нужда от мен? 
Мре жа за подкрепа “ определение и как се създава. Институциите, на които мога да разчитам. При ят ел-
ство то при различните възрасти. Форми на подкрепа. Изграждане на доверие.

Решаване на казуси.

Занятие 5: Тема “Вземане на решение и умения за изразяване на мнение” (45	минути	лекция	
и	45	упражнение)

Цел на занятието: Умения за изразяване на мнение. Подходи и стъпки при вземане на решения. 
Как да вземаме по-рационални, обмислени решения? Кое блокира вземането да „добри” решения? За-
щи та на правото на изразяване на лично мнение.

Занятие 6: Тема: “Себепознание и поведение. Моите силни страни.” (90	минути	упражнение)

Цел на занятието: Развиване на умения за самонаблюдение. Развиване на умения за себе пред-
ста  вяне. Обяснение на връзката себепознаване - поведение. Какво означава да познавам себе си? С как-
во е свързано изграждането на самооценка? Анализ на личните способности. Самокритичност. Сла би те 
ми страни и тези, които искам да променя. Етническа, културна, национална, групова идентичност. Пра-
во то на идентичност. 

Дизайн-ресурси за водещия

Загряваща техника Предложение за дейности:
На пода се правят две линии с тебешир или хартиено тиксо, като между тях



36

VIII. МЕТОДИЧЕСКИ РАЗРАБОТКИ

ПОМАГАЛО СЪС СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ПРОГРАМИ ЗА РАБОТА С ОСЪДЕНИ НА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЛИЦА

трябва да има достатъчно пространство. Всички участници първоначално 
са между двете линии. Водещият назовава произволни характеристики, като 
раз деля участниците на две групи /лява и дясна линия/. Например: “Нека	
в	ляво	отидат	онези	от	Вас,	 които	обичат	народна	музика,	а	в	дясно	 -	поп	
фолк.” Участниците трябва бързо да стъпят върху тази линия, която отговаря 
на техните предпочитания. Ако не им допада нито една от двете предложени 
ха рак теристики - следва да останат в средата.
Дайте възможност на участниците да се огледат - да видят кой от групата 
спо деля техните предпочитания, след което отново всички заемат мястото 
между двете черти.
Следва назоваването на нова характеристика, според която участниците да 
за емат мястото върху двете линии.

Упражнение за 
себепредставяне 
“Герб”

Водещият въвежда в темата като обяснява кратко какво е себепредставяне. 
Този процес помага както да опознаем и анализираме себе си, така и да спо-
де лим това с другите. Може да се разкаже за традицията от векове отделни 
хо ра, някои фамилии и държави да притежават собствен герб, който ги ха-
рак те ризира.
Водещият дава на всеки участник лист А5. На разположение на групата са 
и флумастри или цветни моливи. Обяснява им,че за да направи всеки своя 
герб-рисунка е нужно да помисли за себе си, да открие какво е най-ха рак тер-
но за него. Времето за работа е 8-10 мин. 
След приключване на индивидуалната задача водещият поставя на под хо дя-
що място всички гербове и приканя участниците по един да разкажат за ски-
ци раното на листа. Водещият стимулира задаването на въпроси и дискусията 
след разказа на всеки от групата.

Самоанализ и 
определяне на 
способностите и 
умения за справяне-
упражнение “Албум 
със спомени”

Водещият подрежда столовете за участниците в кръг. Той въвежда уч аст ни-
ците в упражнението като припомня,че животът на човека е верига от мо мен-
ти и ситуации, в които се е справил добре и такива, когато не е успявал и се е 
за труд нявал. Важно е всеки да знае кое му помага и кое му пречи да се справя 
в жи тейските ситуации. Водещият казва на групата: “Облегнете	се	добре	и	нека	
със	затворени	очи	да	прегледаме	своя	албум	със	спомени.	Върнете	се	назад	във	
вре	ме	то	и	си	спомнете	как	сте	се	справяли	в	различните	трудни	моменти	в	
учи	лище,	на	улицата,	вкъщи.	Припомнете	си	случаи,	в	които	ви	е	било	трудно	
да	намерите	решение	,	да	се	разберете	с	приятел,	да	се	справите	с	важен	про-
блем”.
Следва споделяне и обсъждане. Водещият насочва разговора към начините, 
които участниците са ползвали за справяне в трудни ситуации, акцентира 
към качествата, които са помогнали на участниците да намерят добре ре ше-
ния.

Закриване на 
груповата среща

Благодарност за участието и определяне на следващата среща.

Занятие 7: “Планиране на собственото бъдеще” (45	минути	лекция	и	45	минути	упражнение)

Цел на занятието: Запознаване с определящите фактори за успех и развитие. Какво означава 
да планирам развитието и бъдещето си? Поставяне на лични цели за бъдещето. Как да определим кри-
тич но своите ресурси и възможности за постигане на целите? Изработване на индивидуален план за 
бъ де щето развитие и промяна след напускане на ЗЛС.

Занятие 8: Тема “Права и отговорности на гражданите” (45	лекции	лекция)
Цел на занятието: Запознаване с основните права и отговорности на гражданите в България. 

Раз гра ни ча ване на правата и отговорностите в дома, на работното място, на улицата и други социални 
мес та и др. Поемане на лична отговорност за собственото поведение и избори. Как се отстояват пра ва-
та? Умението да кажа ”не” и устойчивост на външни негативни влияния.
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Занятие 9: Тема “Образованието и квалификацията като фактори за социално включване. 
Търсене на работа.” (45	минути	лекция,	45	минути	упражнения)

Цел на занятието: Защо образованието, грамотността и обучението са важни за развитието на 
чо века? Основни институции в помощ на квалификацията, обучението и при търсене на подходяща ра-
бо та. Стъпки при вземане на решение за квалификация и търсене на работа. Лична отговорност при 
про фе сионална включване. Самооценка на уменията и възможностите за трудова реализация. Умения 
за пред ставяне пред работодател. Подготовка на документи при търсене на работа.

Занятие 10: Тема “Семеен живот. Съвместно съжителство. Търсене и избор на жилище, Се-
ме ен бюджет” (45минути	лекция	и	45	упражнение)

Цел на занятието: Изясняване на правилата за съвместно съжителство. Насоки при търсене на 
жи лище. Разпределение на ролите и задачите в семейството.Свободата и отговорността в семейните 
връз ки и семейната структура. Умения за вземане на решения в семейството. Управление на личните 
фи нансови средства. Изготвяне на бюджет на семейството. Преценка на целесъобразността на 
разходите.

1.2 Модул за работа с целева група наркозависими

Модул 2 Модул от програма “Живот на свобода” за целева група лишени от свобода 
със зависимости

Цели Да се повишат знанията, уменията и компетенциите за справяне с житейските си туа-
ции, след напускане на мястото за лишаване от свобода и изграждане на ефективна 
жи тейска стратегия.

Знания (теоретични познания):
•	 Да познава част от правната и обществена уредба в страната;
•	 Да се разбере връзката между собственото поведение и общуването с околните;
•	 Да познава изразните средства за изразяване на чувствата;

•	 Да разбере необходимостта от поддържане на социални контакти. Да разбере 
как  во пречи и помага в общуването;

•	 Да разшири познанията за хората и институциите, които могат да оказват под кре-
па;

•	 Да познава начините за себеизразяване през собственото мнение или спо де ле-
ните чувства;

•	 Да познава начините за вземане на решение;
•	 Да се придобият знания за същността на конфликта като част от общуването;
•	 Да се разберат последствията от зависимостта от ПАВ;
•	 Да се разбере значимостта на себепознанието за всеки човек.Да се разбере соб-

стве  ната ценност и значимост;
•	 Да се осъзнаят собствените личностни качества, силни и слаби страни;
•	 Да се разбере необходимостта от личностно планиране;
•	 Да се разбере необходимостта от придобиване на образование и квалификация 

като фактор за успешна реализация. Да се повиши информираността за въз мож-
но  стите за продължаване на образованието. Да се повиши инфор ми ра ността за 
възможностите за включване в професионално обучение и добиване на ква ли-
фи кация;

•	 Да се осъзнаят личностните изисквания за професионална пригодност, да се ос-
мис  лят и изяснят алтернативите за професионален избор, да се преценят ин ди-
ви  дуал ните възможности;

•	 Да се повиши информираността относно важни аспекти в трудовото законода-
телство;

•	 Да се осъзнае личната отговорност в планиране на професионалната заетост;
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•	 Да се осмислят начините за организиране на времето в работна среда. Да се ос-
ъз нае необходимостта от пълноценно използване на свободното време;

•	 Да се знаят гражданските модели на поведение. Да знаят основните права и от-
го  вор  ности на човека. Да се разбере, че законите са важна гаранция за за чи та не 
пра вата на гражданите;

•	 Да се знаят общочовешките ценности, свързани с брака и семейството;
•	 Да се осмислят възможностите за управление на личните и семейни средства, да 

се повиши информираността за различните части на бюджета (приходи и раз хо-
ди);

•	 Да се осмисли необходимостта от създаване и поддържане на социални контакти 
(ро дители, приятели, близки,работещи в социалните услуги и др.).

Умения (практически познания):
•	 Да се развият умения за общуване и самонаблюдение в процеса на общуване;
•	 Да развият умения за осмисляне на собствените емоции и чувства;
•	 Да се развият умения за разбиране на чувствата и емоциите на другите;
•	 Да се развият умения за емпатия;
•	 Да се развият умения за търсене на алтернативи и вземане на работещи решения;
•	 Да се развият умения за анализ на конфликт и индивидуален подход при ре ша ва-

не то му;
•	 Да развият умения и поведенчески стратегии за действие в рискове (прово ка тив-

на) среда , провокираща зависимости;
•	 Да се развият умения за себепредставяне и себеприемане;
•	 Да се развият умения за планиране на задачите за деня и приоритизирането им; 
•	 Да се развият умения за организиране на свободното време;
•	 Да се развият умения за преценка на собствените възможности;
•	 Да се развият умения за поставяне на лични цели и избор на стратегии за 

постигането им;
•	 Да се развият умения за анализ и оценка на ресурсите;
•	 Да се развият умения за реализиране на правата и отговорностите;
•	 Да се повишат уменията за поемане на отговорност и правене на избор за об ра-

зо вание и квали фика ция;
•	 Да се развият умения за осъществяване на професионален избор и анализиране 

на перспективите за трудова заетост;
•	 Да се развият умения за представяне пред работодател и проследяване на всяка 

въз мож ност за работа, да се формират умения за подготовка на документи за 
кан дидатстване за работа;

•	 Да се развият умения за планиране на разходи, свързани с бита и семейството;
•	 Да се развият умения за разбиране на отговорностите в семейната структура;
•	 Да се развият умения за планиране на разходи и за преценка на целе съобраз но-

стта на разходите;
•	 Да се развият умения за анализ на ситуацията (по местоживеене, институции, 

лич ности, възможности);
•	 Да се развият умения за идентифициране на бъдещи потребности и поставяне на 

цели;
•	 Да се развият умения за мислене в перспектива.

Компетенции (очаквани):
•	 Да изградят позитивни нагласи за бъдещето. Да планират бъдещето след напуска-

не на ЗЛС;
•	 Да могат да изготвят личен и семеен бюджет;
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•	 Да взаимодействат ефективно със семейството (и разширеното). Да могат да из-
граж дат взаимовръзки в нова социална среда;

•	 Да се повиши активността за търсене на работа и финансова стабилност;
•	 Да могат да прогнозират и планират бъдещото си развитие;
•	 Да могат да контактуват ефективно с институции;
•	 Да могат да се себепредставят, себеприемат и самонаблюдават, за да коригират 

поведението си;
•	 Да могат да развиват алтернативи на поведение за справяне с рисковете на 

провокиращата среда;
•	 Да могат да общуват и поддържат трайни контакти с другите;
•	 Да могат да изразяват и контролират емоциите си;
•	 Да могат да реализират отговорностите и правата си на граждани.

Съдържание Основна тематика „Живот на свобода - предизвикателства и възможности”

Целева група Лица със зависимости

Методи на 
обучение

Презентации, ролеви игри, дискусии, дебати, казуси, тренинг, коментар, анализ, уп-
раж нения, мозъчна атака, фокус-групи.

Продължи-
телност

16 учебни часа, разположени в 10 занимания, част от които 45, други 90 минутни.

Оценка Текуща оценка - участие, активност, обратна връзка, тест

Ресурси Библиография: 
•	 Рангелова,Ц. и колектив Развиване на умения за самостоятелен живот.С, 
•	 Антисоциалното поведение-теория и терапия, сборник, С. 2008
•	 Образование за демократично гражданство, книга за учителя, С. 2006

Занятие 1: Тема “Моите права и отговорности” (45	минути	лекция) 
Цел на занятието: Получаване на знания за основните права и задължения на българските 

граж дани. Анализ на различните видове юридическа отговорност: административна, дисциплинарна, 
на казателна и гражданска. Различаване на отделните видове отговорности. Законосъобразно по ве де-
ние и мотивация за спазване на обществените изисквания и норми.

Занятие 2: Тема “Общуването - език, на който говорим” (45	минути	лекция)

Цел на занятието: Да се предоставят знания за общуването като език, на който се учим да го-
во рим. Да се разбере общуването с обратна връзка като процес, да се получи информация за видовете 
въ про си, за спецификата на активното слушане, за невербалната и вербална комуникация. Да се раз бе-
ре как се дава обратна връзка в процеса на общуване и защо е необходима тя.

Занятие 3: Тема “Чувствата и емоциите като част от живота на човека и тяхната връзка с 
по ве дението ни” (45	минути	упражнение)

Цел на занятието: Емоции и чувства - видове. Форми на емоционалните преживявания. Как да 
раз бираме чувствата?-стъпки. Чувствата - как ги проявявам, как ги потискам, какво искам да променя? 
Ем патия - как се развива? Личен план за развиване на чувствата.

Занятие 4: Тема “Умения за развиване и поддържане на социални контакти или създаване 
на собствена мрежа за подкрепа. Моето социално обкръжение.” (45	минути	лекция	и	45	упражнение)

Цел на занятието: защо са необходими социалните контакти с другите? Какви са пречките в об-
щуването ми с другите и кое ми помага? Моето семейство - на кого съм нужен и кой има нужда от мен? 
Мре жа за подкрепа - определение и как се създава. Институциите, на които мога да разчитам. При ятел-
ство то при различните възрасти. Форми на подкрепа. Изграждане на доверие.

Решаване на казуси.
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Занятие 5: Тема “ЗАЩО за зависимото от ПАВ лице е важно да изгради умение за вземане 
на правилни решения?” (45	минути	лекция	и	45	упражнение)

Цел на занятието: Умения за изразяване на мнение. Подходи и стъпки при вземане на решения. 
Как да вземаме по-рационални, обмислени решения? Кое блокира вземането да „добри” решения? 
Защита на правото на изразяване на лично мнение.

Дизайн-ресурси за водещия

Насоки за 
водещия

Изходни позиции: лишените със зависимости са по-трудна група за рабата. 
При тях цели периоди от живота буквално отсъстват от паметта. Всички по ве ден-
чес ки модели са били подчинени само на търсенето и осигуряването на дозата, 
веществото.

Упражнение 
след 
представяне 
на темата

Наименование на упражнението: “Черният и белият ангел”.
Цел: да се проиграе ситуация на избор, да се сравнят различните методи на 
убеждение. 
1 човек от групата играе “черният ангел” и уговаря някой друг, хипотетично свой 
съ килийник да пробва някаква дрога. 
Друг човек от групата е “белият ангел”, който убеждава същото лице/съкилийник, 
обект на „зарибяване“ да не прави това.
Обектът/съкилийникът изслушва двата ангела един след друг и накрая прави крач-
ка към онзи ангел, който е бил по-убедителен.
Всички останали от групата наблюдават процеса. 
След края водещият поставя въпроси за обсъждане: Кой се справи по-добре? Чии 
ме тоди бяха по-ефективни, защо? С какво се привлича внимание и интерес? Има ли 
връз ка тази игра с реалния живот?

Занятие 6: Тема “Употреба на психоактивни вещества - последици за човека и об кръ же-
ние то му и възможности за справяне” (45	минути	лекция	и	45	упражнение)

Цел на занятието: Знания за рисковете и последиците /здравни, социални, психологически и 
финан сови при зависимост от ПАВ. Умения за справяне с рисковете на средата, стимулираща упо тре ба-
та на психоактивни вещества. Умения за промяна на личностните стратегии за справяне. Вза имо връз-
ката между неуспеха в личния живот и собственото поведение. 

Занятие 7: Тема: “Себепознание и поведение. Моите силни страни.” (45	минути	упражнение)

Цел на занятието: Развиване на умения за самонаблюдение. Развиване на умения за себе пред-
ста вяне. Обяснение на връзката себепознаване - поведение. Какво означава да познавам себе си? С как-
во е свързано изграждането на самооценка? Анализ на личните способности. Самокритичност. Сла би те 
ми страни и тези, които искам да променя. Етническа, културна, национална, групова идентичност. Пра-
во то на идентичност. 

Дизайн-ресурси за водещия

Упражнение Упражнение “Радост”
Цел: диагностика на ценности ориентири и създаване на доверие между членовете на 
гру пата.
Описание: Водещият моли участниците да си спомнят ситуация от техния живот, при 
коя то са изпитали истинско чувство на радост. Нека затворят очи за 2-3 минути върнат 
спо мена и чувството. Нека след това споделят в групата своите усещания от спомена 
за това събитие/ситуация.

Упражнение Упражнение “Обща рисунка” 
Цел: сплотяване на групата, чрез изпълняване на съвместна работа; диагностика на со-
ци ал ните характеристики на лишените.
Описание: необходим е голям лист хартия и флуматри/моливи.
Во де щият поставя задача групата да направи обща рисунка, в която всеки да участва с 
нещо нарисувано, но без да се договарят кой, какво ще нарисува. 
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Следва обсъждане:
Какво нарисувахте?, Кой даде тон за рисунката? Какво си мислихте, докато рисувахте? 
Мо жем ли по рисунката за преценим как се е чувствала групата днес.

Дискусия Водещият предлага на групата да направят дискусия на тема: “Свободата в затвора”, 
като задава въпроси:
•	 Какво се случва в затвора?
•	 Защо аз съм тук? 
•	 До колко е желана свободата за мен?
•	 Защо тя трябва да бъде цел?
•	 Как минава един мой ден?

Занятие 8: “Планиране на собственото бъдеще” (45	минути	лекция	и	45	минути	упражнение)

Цел на занятието: Запознаване с определящите фактори за успех и развитие. Какво означава 
да пла нирам развитието и бъдещето си? Поставяне на лични цели за бъдещето. Как да определим кри-
тич но своите ресурси и възможности за постигане на целите? Изработване на индивидуален план за 
бъ дещето развитие и промяна след напускане на ЗЛС.

Дизайн - ресурси за водещия

Насоки за 
водещия

Чрез тази може да се направи анализ на личностното изменение у лишения за времето 
на изтърпяване на наказанието; да се диагностицира “криминалното заразяване” на 
ли  шения (дали той вече е придобил типичните затворнически норми и характерно по-
ве  дение). Към планиране на бъдещето може да се пристъпи едва след като отстраним 
“зат ворническото” и “до-затворническо” мислене и поведение.

Упражнение “Правилата за живот затвора”. 
Описание: Водещия моли участниците в групата за отговорят на въпроса: за каква ваша 
по стъпка в затвора, другите лишени биха престанали да ви уважават, биха започнали 
да се отнасят към вас пренебрежително?
Отговорите следват от човек на човек в кръг.
Втори въпрос: представете си, че скоро след освобождаването ви, към вас, като към 
“спе циалисти“ се обръща познат, чийто брат е извършил престъпление, и ви моли да 
му дадете препоръки как да се държи в затвора. Какво бихте му отговорили? Отново 
след ват отговори от всеки в кръга.

Упражнение “Настояще и бъдеще” 
Описание: Водещият моли всеки от групата на предварително подготвени листи, да 
напише:
А) Три неща (задължение, занимание, работа или пр.), които бихте искали да правите 
по-често:
1. ............
2. ............
3. ............
Б) Три неща, които бихте искали да правите по-рядко или изобщо да престанете да 
правите:
1. ............
2. ............
3. ............
В) Сега нека разгледаме вашите листове - можете ли да си обясните защо не правите 
до ста тъчно от А и твърде много от Б? Дали там няма повече?
Можете ли да си отговорите на въпроса: какво от онова, което не искате да правите в 
бъ де ще ( след осво бож даването), правихте в миналото си? И обратното: какво в ми на-
ло то си не правихте така, както искате да бъде в бъдещето ви на свобода?
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Занятие 9: Тема “Образованието и квалификацията като фактори за социално включване. 
Търсене на работа.” (45	минути	лекция,	45	минути	упражнения)

Цел на занятието: Защо образованието, грамотността и обучението са важни за развитието на 
чо века? Основни институции в помощ на квалификацията, обучението и при търсене на подходяща ра-
бо та. Стъпки при вземане на решение за квалификация и търсене на работа. Лична отговорност при 
про фе сионална включване.Самооценка на уменията и възможностите за трудова реализация. Умения 
за пред ставяне пред работодател. Подготовка на документи при търсене на работа.

Занятие 10: Тема “Семеен живот. Съвместно съжителство.Търсене и избор на жилище, 
Семеен бюджет” (45	минути	лекция,	45	минути	упражнения)

Цел на занятието: Изясняване на правилата за съвместно съжителство. Насоки при търсене на 
жи ли ще. Разпределение на ролите и задачите в семейството. Свободата и отговорността в семейните 
връз  ки и семейната структура. Умения за вземане на решения в семейството. Управление на личните 
фи нан  сови средства. Изготвяне на бюджет на семейството. Преценка на целесъобразността на разхо-
дите.

Дизайн-ресурси за водещия

Загряваща техника 
“Бинго”

Предложение за дейности:
Необходими материали: “Бинго” - Формуляр за всеки участник. 
Необходимо е свободно пространство за придвижване по време на иг-
ра та.
Формулярът представлява таблица (4 х 6), в която са записани различни 
по характеристики - например: “като дете съм свирил на китара”, “в учи-
ли ще съм учил английски”, “обичам да чета” „ имам деца” и т.н. Ха рак те-
рис тиките, представени в таблицата, трябва да бъдат избрани така, че 
вся ка от тях е подходяща за най-малко един от участниците.
Правила на играта: Водещият дава на всеки участник формуляра “Бинго” 
и ги приканва да се разхождат свободно из стаята, като задават въпроси 
на останалите участници във връзка с твърденията във формуляра. 
Ко га то намерят участник, отговарящ на една от характеристиките , той 
след ва да се подпише в съответната клетка. 
Първият, който събере пет различни подписа хоризонтално, вертикално 
или диагонално, трябва да извика “Бинго!”. Всеки, който успее да събере 
необ ходимия брой подписи, трябва да каже имената на играчите, които 
са се подписали в неговия формуляр. 
Играта продължава до определен брой победители в зависимост от го-
ле ми ната на групата.

Въвеждане в темата. 
Информация за нуждата 
и правилата за съвместно 
съжителство

Водещият въвежда в темата, като обяснява чрез презентация или 
лекция:
1. Основните нормативни документи по темата: Закон за задълженията 
и до говорите (уредба на договора за наем), Закон за общинската соб-
стве ност (глава “Общински жилища”).
2. Правилата за съвместно съжителство (според Аргайл и Хендерсън 
или други автори): 
•	 Правилата за регулиране на близостта;
•	 Правилата за избягване на трудности;
•	 Правилата за поведение спрямо трета страна.
3. Връзката между правилата и социалните отношения между хората.

Жилището като част от 
со циалната сигурност 
на човека упражнение 
- мозъчна атака “Как да 
търся жилище?”

Водещият обяснява, че има различни начини да се търси жилище 
и задава следната житейска ситуация : “След	 напускане	 на	 МЛС	 Вие	
отивате	 да	 живеете	 в	 друг	 град.	 Там	 не	 познавате	 никого.	 Какво	 ще	
предприемете,	за	да	намерите	жилище?”.
Водещият записва на постер всички предложения, дадени от групата. 
Ако е необходимо - насочва участниците с допълнителни въпроси към
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тях, за да ги ориентира в задачата.
След написване на предложените възможности, водещият провежда 
дис кусия какви са плюсовете и минусите на всеки от начините за на ми-
ра не на жилище. Участниците могат да споделят и свой предишен опит 
във връзка с търсенето на подходящо жилище и как са се справили.

Казуси и практически 
задачи, свързани 
с проблеми при 
съвместното съжителство

Водещият въвежда с информация за това, че съвместното съжителство 
крие много ситуации, които са свързани с различни страни от чо веш ки-
те отношения и са свързани с определянето на правила.
Водещият разделя участниците по двойки и им дава различни, пред ва-
ри тел но подготвени, ситуации за обсъждане и изработване на кратки 
пра ви ла, които да решат проблемната ситуация.
Примери за казуси: 
1. “Някой от съквартирантите е счупил кран в банята и не може да се 
спи ра водата.Сметките за вода се увеличават, но никой не плаща за по-
вре да та? Какво ще направите?”
2. “Единият от двамата съквартиранти пуши, което пречи на другия в об-
ща та стая.Какво ще направите?”
3. “Кухнята и банята са общи помещения за двама съквартиранти (или 
две семейства). Често възникват конфликти относно почистването и 
под дър жането им. Как ще постъпите?”
И други подобни примери.
След обсъждането по двойки всяка от тях споделя с останалите казуса и 
из работените правила.
Накрая водещият обобщава и набляга на нуждата и полезността от до-
сти гането до общи правила на отношенията при съвместното съ жи тел-
ство.

Закриване на груповата 
среща

Благодарност за участието и определяне на следващата среща.

1.3 Модул за работа с целева група лишени от свобода, лица с 
увреждания

Модул 3 Модул от програма “Живот на свобода” за целева група хора с увреждания

Цели Да се повишат знанията, уменията и компетенциите за справяне с житейските си туа-
ции, след напускане на мястото за лишаване от свобода и изграждане на ефективна 
жи тейска стратегия.

Знания (теоретични познания):
•	 Да познава част от правната и обществена уредба в страната;
•	 Да се разбере връзката между собственото поведение и общуването с околните;
•	 Да познава изразните средства за изразяване на чувствата;
•	 Да разбере необходимостта от поддържане на социални контакти. Да разбере 

какво пречи и помага в общуването;
•	 Да разшири познанията за хората и институциите, които могат да оказват под кре-

па;
•	 Да познава начините за себеизразяване през собственото мнение или спо де ле-

ни те чувства;
•	 Да познава начините за вземане на решение;
•	 Да се придобият знания за същността на конфликта като част от общуване то;
•	 Да се разбере значимостта на себепознанието за всеки човек. Да се разбе ре соб-

стве ната ценност и значимост;
•	 Да се осъзнаят собствените личностни качества, силни и слаби страни;
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•	 Да се разбере необходимостта от личностно планиране;
•	 Да се разбере необходимостта от придобиване на образование и квалифи ка ция 

като фак тор за успешна реализация. Да се повиши информираността за въз мож-
но  стите за продължаване на об разо ванието. Да се повиши ин фор  ми ра  ност та за 
въз мож ностите за включване в профе сио нал но обуче ние и добиване на ква ли-
фи ка ция;

•	 Да се осъзнаят личностните изисквания за професионална пригодност, да се ос-
мис лят и изяснят алтернативите за професионален избор, да се преце нят ин ди-
ви дуал ните възможности;

•	 Да се повиши информираността относно важни аспекти в трудовото зако нода-
тел ство;

•	 Да се осъзнае личната отговорност в планиране на професионалната заетост;
•	 Да се осмислят начините за организиране на времето в работна среда. Да се 

осъз нае необходимостта от пълноценно използване на свободното време;
•	 Да се знаят гражданските модели на поведение. Да знаят основните права и от-

го вор ности на човека. Да се разбере, че законите са важна гаранция за за чи та не 
правата на гражданите;

•	 Да се знаят общочовешките ценности, свързани с брака и семейството;
•	 Да се осмислят възможностите за управление на личните и семейни сред ства, да 

се повиши информираността за различните части на бюджета (прихо ди и раз хо-
ди);

•	 Да се осмисли необходимостта от създаване и поддържане на социални контакти 
(родители, приятели, близки,работещи в социалните услуги и др.).

Умения (практически познания):
•	 Да се развият умения за общуване и самонаблюдение в процеса на общуване;
•	 Да развият умения за осмисляне на собствените емоции и чувства;
•	 Да се развият умения за разбиране на чувствата и емоциите на другите;
•	 Да се развият умения за емпатия;
•	 Да се развият умения за търсене на алтернативи и вземане на работещи решения;
•	 Да се развият умения за анализ на конфликт и индивидуален подход при ре ша ва-

нето му;
•	 Да се развият умения за себепредставяне и себеприемане;
•	 Да се развият умения за планиране на задачите за деня и приоритизирането им; 
•	 Да се развият умения за организиране на свободното време;
•	 Да се развият умения за преценка на собствените възможности;
•	 Да се развият умения за поставяне на лични цели и избор на стратегии за по сти-

га нето им;

•	 Да се развият умения за анализ и оценка на ресурсите;
•	 Да се развият умения за реализиране на правата и отговорностите;
•	 Да се повишат уменията за поемане на отговорност и правене на избор за об ра-

зо вание и квалификация;
•	 Да се развият умения за осъществяване на професионален избор и анали зиране 

на пер спективите за трудова заетост;
•	 Да се развият умения за представяне пред работодател и проследяване на всяка 

въз мож ност за работа, да се формират умения за подготовка на документи за 
кан ди дат стване за работа;

•	 Да се развият умения за планиране на разходи, свързани с бита и семей ство то;
•	 Да се развият умения за разбиране на отговорностите в семейната структура;
•	 Да се развият умения за планиране на разходи и за преценка на целе съоб раз-

ност та на разходите;
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•	 Да се развият умения за анализ на ситуацията (по местоживеене, институции, 
лич но сти, възможности);

•	 Да се развият умения за идентифициране на бъдещи потребности и поставяне на 
цели;

•	 Да се развият умения за мислене в перспектива.

Компетенции (очаквани):
•	 Да изградят позитивни нагласи за бъдещето. Да планират бъдещето след на пус-

ка не на ЗЛС;
•	 Да могат да изготвят личен и семеен бюджет;
•	 Да взаимодействат ефективно със семейството (и разширеното). Да могат да из-

граж дат взаимовръзки в нова социална среда;
•	 Да се повиши активността за търсене на работа и финансова стабилност;
•	 Да могат да прогнозират и планират бъдещото си развитие;
•	 Да могат да контактуват ефективно с институции;
•	 Да могат да се себепредставят, себеприемат и самонаблюдават, за да коригират 

по ве де нието си;
•	 Да могат да общуват и поддържат трайни контакти с другите;
•	 Да могат да изразяват и контролират емоциите си;
•	 Да могат да реализират отговорностите и правата си на граждани.

Съдържание Основна тематика “Живот на свобода - предизвикателства и възможности”.

Целева група Лица с увреждания.

Методи на 
обучение

Презентации, ролеви игри, дискусии, дебати, казуси, тренинг, коментар, анализ, 
упражнения, мозъчна атака, фокус-групи.

Продължител-
ност

16 учебни часа, разположени в 10 занимания, част от които 45, други 90 минутни.

Оценка Текуща оценка - участие, активност, обратна връзка, тест.

Ресурси Библиография: 
•	 Рангелова,Ц. и колектив Развиване на умения за самостоятелен живот. С. 
•	 Антисоциалното поведение-теория и терапия, сборник, С. 2008
•	 Образование за демократично гражданство, книга за учителя, С. 2006

Занятие 1: Тема “Моите права и отговорности” (45	минути	лекция) 
Цел на занятието: Получаване на знания за основните права и задължения на българските 

граж  дани. Анализ на различните видове юридическа отговорност: административна, дисциплинарна, 
на  ка  за тел на и гражданска. Различаване на отделните видове отговорности. Законосъобразно по ве де-
ние и мо ти вация за спазване на обществените изисквания и норми.

Дизайн – ресурси за водещия

Упражнение “Равни, но различни. Правата и отговорностите са еднакви за всички”.
Водещият раздава на всеки участник в по 1 лист хартия А4 и дава следните инструкции:
Седнете	всички	в	кръг.	Погледнете	-	листата	на	всички	са	еднакви.	Затворете	очи.	Сгъ-
не	те	листа	на	две.	Скъсайте	горния	ляв	ъгъл.	Отново	сгънете	листа	на	две	и	скъсайте	
гор	ния	 ляв	 ъгъл.	 Повторете	 същото	 действие	 отново.	 Разгънете	 листа.	 Отворете	
очи.	Погледнете	своето,	а	после	и	произведенията	на	останалите	-	всички	те	са	раз-
лич	ни.	Защото	ние	самите	сме	различни.	И	колко	чудесно	е	да	е	така	-	да	имаме	равни	
пра	ва,	както	имаме	равни	листове.	Но	да	имаме	правото	да	творим	различна	красота.
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Занятие 2: Тема “Общуването - език, на който говорим” (45	минути	лекция)

Цел на занятието: Да се предоставят знания за общуването като език, на който се учим да гово-
рим. Да се разбере общуването с обратна връзка като процес, да се получи информация за видовете 
въ проси, за спецификата на активното слушане, за невербалната и вербална комуникация. Да се раз бе-
ре как се дава обратна връзка в процеса на общуване и защо е необходима тя.

Занятие 3: Тема “Чувствата и емоциите като част от живота на човека и тяхната връзка с 
по ведението ни” (90	минути	упражнение)

Цел на занятието: Емоции и чувства - видове. Форми на емоционалните преживявания. Как да 
раз би раме чувствата? - стъпки. Чувствата - как ги проявявам, как ги потискам, какво искам да променя? 
Емпатия - как се развива? Личен план за развиване на чувствата.

Дизайн-ресурси за водещия

Рефлексия от предходната 
среща

Предложение за дейности:
Водещият поздравява участниците, предлага темата на срещата и на-
сър чава всеки да сподели какво е запомнил, какво е разбрал, какво му 
е харесало най-много от дейностите и преживяванията в предишната 
среща.

Упражнение за 
изразяване и разбиране 
на чувства “Игра на карти”

Водещият подготвя предварително карти, на които има снимка или кар-
тинка с човече, изразяващо определено чувство: нервен, учуден, са мо-
тен, влюбен, вбесен, виновен и т.н. На гърба на картата е написано съот-
ветното чувство. Участниците са седнали в кръг. Всеки получава при 
раздаване от водещия 2-3 карти. Всеки разглежда картата , която дър-
жи и изиграва невербално чувството, което изразява човечето на кар-
тата и е написано от другата и страна. След изиграването останалите се 
опитват да определят какво е чувството, което е представено. Така, до-
като всеки представи всички карти.
Водещият говори за видовете чувства и начините те да бъдат изразени 
и разбрани.

Анализ на чувствата 
на герои от филм или 
приказка 

Водещият подготвя 2-3 кратки откъса от филми или видео, в които ге-
роите преживяват и изразяват различни чувства . 
След гледането от цялата група на откъса , той насърчава групата да оп-
ре дели чувствата, които са наблюдавали и поведението на геро ите във 
връзка с тези чувства. Водещият обобщава дискусията с ин фор мация за 
мястото на емоциите в живота на човека и нуждата да ги управляваме. 
Може да се ползват и части от приказки. 

Закриване на груповата 
среща

Благодарност за участието и определяне на следващата среща.

Занятие 4: Тема “Умения за развиване и поддържане на социални контакти или създаване 
на собствена мрежа за подкрепа. Моето социално обкръжение.” (45	минути	лекция	и	45	упражнение)

Цел на занятието: защо са необходими социалните контакти с другите? Какви са пречките в об-
щуването ми с другите и кое ми помага? Моето семейство - на кого съм нужен и кой има нужда от мен? 
Мре жа за подкрепа - определение и как се създава. Институциите, на които мога да разчитам.При ят ел-
ството при различните възрасти. Форми на подкрепа. Изграждане на доверие.

Решаване на казуси.

Занятие 5: Тема “Вземане на решение и умения за изразяване на мнение” (45	минути	лекция	
и	45	упражнение)

Цел на занятието: Умения за изразяване на мнение. Подходи и стъпки при вземане на решения. 
Как да вземаме по-рационални, обмислени решения? Кое блокира вземането да „добри” решения? 
Защита на правото на изразяване на лично мнение.
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Занятие 6: Тема: “Себепознание и поведение. Моите силни страни.” (45	минути	упражнение)

Цел на занятието: Развиване на умения за самонаблюдение. Развиване на умения за себепред-
ста вяне. Обяснение на връзката себепознаване - поведение. Какво означава да познавам себе си? С как-
во е свързано изграждането на самооценка? Анализ на личните способности. Самокритичност. Сла бите 
ми страни и тези, които искам да променя. Етническа, културна, национална, групова идентичност. Пра-
вото на идентичност. 

Занятие 7: “Планиране на собственото бъдеще” (45	минути	лекция	и	45	минути	упражнение)

Цел на занятието: Запознаване с определящите фактори за успех и развитие. Какво означава 
да пла ни рам раз ви тието и бъдещето си? Поставяне на лични цели за бъдещето. Как да определим кри-
тич но своите ре сур си и възможности за постигане на целите? Изработване на индивидуален план за 
бъ де щето раз витие и промяна след напускане на местата за лишаване от свобода.

Занятие 8: Тема “Права и отговорности на гражданите” (45	лекции	лекция)
Цел на занятието: Запознаване с основните права и отговорности на гражданите в България. 

Раз гра ничаване на правата и отговорностите в дома, на работното място, на улицата и други социални 
мес та и др. Поемане на лична отговорност за собственото поведение и избори. Как се отстояват пра ва-
та? Умението да кажа “не” и устойчивост на външни негативни влияния.

Занятие 9: Тема “Образованието и квалификацията като фактори за социално включване. 
Търсене на работа.” (45	минути	лекция,	45	минути	упражнения)

Цел на занятието: Защо образованието, грамотността и обучението са важни за развитието на 
чо века? Основни институции в помощ на квалификацията, обучението и при търсене на подходяща ра-
бо та. Стъпки при вземане на решение за квалификация и търсене на работа. Лична отговорност при 
про фе сионална включване.Самооценка на уменията и възможностите за трудова реализация. Умения 
за пред ставяне пред работодател. Подготовка на документи при търсене на работа.

Дизайн - ресурси за водещия

Работа по групи

разделяне	на	4	групи	с	
преброяване	от	1	до	4

“Първи стъпки на свобода”
Поставяне на задачата: 
Да бъдат поставени ЛЛС в хипотетични ситуации за живот на свобода: 
•	 търсена на работа и нови възможности;
•	 търсене на дом (подслон), временен пристан; 
•	 търсене на нови приятели;
•	 Връщане в семейна/родова среда, която се е настроила негативно 

към тях в следствие на извършеното престъпление.
Молят се отделните групи да обсъдят и споделят какво биха направили 
във всяка една от 4-те ситуации. Взаимно се допълват.

Занятие 10: Тема “Семеен живот. Съвместно съжителство. Търсене и избор на жилище, 
семеен бюджет” (45	минути	лекция	и	45	упражнение)

Цел на занятието: Изясняване на правилата за съвместно съжителство. Насоки при търсене на 
жи лище. Разпределение на ролите и задачите в семейството.Свободата и отговорността в семейните 
връз ки и семейната структура. Умения за вземане на решения в семейството. Управление на личните 
фи нансови средства. Изготвяне на бюджет на семейството. Преценка на целесъобразността на раз хо-
дите.
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2. ПРОГРАМА “АСЕРТИВНО ПОВЕДЕНИЕ”
Проф.	д-р	Нели	Бояджиева

2.1 Модул за работа с целева група лишени от свобода роми
Модул 1 Модул от програма “Асертивно поведение” за целева група роми

Цели Да се повишат знанията, уменията и компетенциите за справяне с гнева, асер тив-
ност в пове де ние то и редуциране на агресивността (утвърждаването на соб стве на-
та откритост и достойн ство, насър чаваме и разпознаваме това поведение в другите, 
транс формиране на агресивните нагла си и насилието).

Знания (теоретични познания):
•	 Да познава причините, същността и проявите на гняв и агресия като деструктивна 

форма за взаимодействие и адаптация; 
•	 Да се запознаят с възможностите на асертивността за повишаване на ин ди ви ду-

ал ната свобода, предимствата й в общуването, подобрява пси хо ло ги чес кото със-
тоя ние на този, който я използва;

•	 Да разпозвават различни опции на поведение - агресивно, неасертивно, асер тив-
но; 

•	 Да различава не-асертивната личностна нагласа от асертивната и да оценява пре-
дим ства та на асертивната;

•	 Да разпознават ситуациите, в които могат да проявяват асертивност като успешна 
стра те гия за взаимодействие (с кого, къде, защо и как).

Умения ( практически познания)
•	 Да усвоява конструктивни социални умения за справяне да тренира различни 

тех ни ки за спра вяне с гнева, овладяване на раздразнителността и да прилага 
сред ства за позитивно само утвърждаване и асертивно поведение; 

•	 Да умеят да разпознават собствените възможности и различните опции за ре ак-
ция и да управляват конструктивно поведението си чрез асертивно са мо ут вър-
жда ване;

•	 Да усвоят умения за адекватно изразявене на чувствата и асертивно вза имо-
дейст вие в общуването;

•	 Да умеят да практикуват антипотиснически и антидискриминационен стил в об-
щу ва нето;

•	 Да защитават и отстояват своята позиция институцията.

Компетенции (очаквани) 
•	 Да разпознават ситуациите, в които могат да проявяват асертивност като успешна 

стра тегия за взаимодействие (с кого, къде, защо и как);
•	 Да могат да използват различни възможности за асертивно самоутвърждаване и 

вза имодействие в общуването;
•	 Да се справят с гневни реакции и ексцесивно поведение, да оценяват, като из-

би рат форми и средства за асертивно самоутвърждаване пред неасертивните и 
агресивните;

•	 Постигане на баланс между личните нужди с тези на другите.

Съдържание Основна тематика “Асертивно поведение”

Целева група Роми

Методи на 
обучение

Презентации, ролеви игри, дискусии, дебати, казуси, тренинг, коментар, анализ, 
упражнения, мозъчна атака, фокус-групи.

Продължител-
ност

16 учебни часа, разположени в 10 занимания, част от които 45, други 90 минутни.
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Оценка Текуща оценка - участие в индивидуална и групова работа, активност, обратна 
връзка, тест.

Ресурси Библиография: 
•	 Антисоциално поведение - теория и терапия. С. 2008.
•	 Бояджиева, Н. Митева, П. Гняв и агресивно поведение при децата. Превенция. 

Технологии. Методи за справяне. С. 2008.
•	 Далке, Р. Агресията като шанс, Пловдив, 2006.
•	 Лийбитър , Д. Мениджмънт на гнева.Антология по социална работа, Съставител 

М. Дейвис. С. 2008, 162-269.
•	 Оусу-Бемпа, К. Култура, етнос, идентичност, Антология по социална работа. 

С. 2008, 334-344.
•	 Робинсън, Г. Социална работа в системата на наказателното правосъдие, 

Антология по социална работа. С. 2008, 287-294.
•	 Томпсън, Н. Антидискриминационна практика, Антология по социална работа, 

Съставител М. Дейвис. С. 2008, 105-113.
•	 Фром, Е. Анатомия на човешката деструктивност. С. 2003.
•	 Фром, Е. Душевно здравото общество, Т.1, С. 2006.
•	 Фуко, М. Надзор и наказание. Раждането на затвора. С. 1998.
•	 Шулман, Л. Изкуството да се помага на индивиди, семейства и групи. С. 1999.

Занятие 1: Тема “Гняв, враждебност и агресивно поведение - “анатомия” на деструк тив-
ността” (45	минути	лекция	и	45	минути	упражнение) 

Цел на занятието: За запознае участниците с анатомията на дескруктивността в човешкото по-
ве дение. Същност на гнева като социален сценарий на поведението. Гняв, агресия и враждебност. Пус-
ко ви механизми на агресията и насилието. Последствия от агресивните прояви. 

Занятие 2: Тема “Агресията като “шанс” и стратегия за справяне” (45	минути	лекция)

Цел на занятието: Да се представят различни становища за произхода, същността и функциите 
на агре сията и мястото й в управлението на конфликтите и стратегиите за справяне с трудности и преч-
ки в социалната адаптация. Възможности за трансформиране на агресията от деструктивна форма на 
его ис тично оцеляване и противоречащо на обществените норми поведение в конструктивна форма на 
само утвърждаване и упражняване на социално-приемливо поведение. 

Занятие 3: Тема “Същност и особености на асертивността като адекватно неагресивно 
само изразяване” (90	минути	лекция)

Цел на занятието: Защо е нужна асертивност в поведението? Кога и в какви ситуации може 
се използва асертивност? (при гняв и раздразнение, критика и недооценяване, нараняване, осмиване, 
кон фликт, преговаряне и договаряне, когато има силно желание за постигане или нежелание за нещо, 
удо вле творение или неудовлетворение и др.) 

Постигане на баланс при асертивното поведение на личните си нужди с тези на другите, от на-
ся ме към другите така, както те биха искали да се отнасят към нас, можем да избираме дали да дадем 
при оритет на нашите или на чуждите нужди. Категоричен императив. Основни права на асертивната 
личност.

Дизайн - ресурси за водещия

1.Същност и 
особености на 
асертивността

1.1 Асертивноста се състои в квалифицирано и неагресивно само утвър жда-
ва не и упражняване на права, изразяване на чувства, емпатично разбиран и 
съоб разяване с другите и умение за сътрудничество при разрешаване на про-
ти во ре чия и конфлкити, интерес към мнението и гледната точка и задаване 
на въ про си за желанията на другите, излагане на личната гледна точка, но ис-
кре но и честно, недвусмислено ясно и директно, но с уважение към другите.
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Обсъждане по групи “Кой	 може	 да	 се	 нарече	 “Асертивен?””. Предимства на 
асер тив ната личност: Асертивността води до увереност и успех в общуването, 
до утвърждаване на собствената откритост и достойнство, като в същото вре-
ме се насърчава и разпознава това поведение в другите, като се създават ус-
ло вия за конструктивно взаимодействие. 
1.2.Открояване на значенето и смисъла на утвърждаване на асертивността в 
поведението: води до повишаване на индивидуалната свобода и на ма ля ва-
не на конфликтите в човешката комуникация глобален мащаб; дава по ве че 
възможности за подобряване на междуличностното общуване; по до бря ва 
пси хическото състояние на този, който я използва; повишава ефи кас ността в 
поведението на хората и общностите; подобрява резултатите и допринася за 
по-ефективно управление, когато се прилага в не толкова йе рар хични струк-
ту ри; налага поведение, което помага да се удовлетворяват ин ди ви ду ал ните 
по треб ности и желания на индивидите за придобиване на повече ресурси 
без агресия. 
1.3. Към кого може да се насочи асертивността - към себе си, членове на се-
мей ството и роднини, приятелски кръг, колеги, мениджърите, подчинени, 
кли енти и др. 
Асертивността е добрият избор на поведение при всеки контакт в ме жду лич-
но стното общуване.Чрез нея могат да се постигнат по-трайни резултати и в 
про цеса на социално възпитание и превъзпитание при прилагане на раз лич-
ни мерки на въздействие и взаимодействие.
1.4. Защо е нужна асертивност в поведението? (обсъждане, дебат “за и 
против”)
Основания за развиване на асертивност: успешните дейности се основават на 
ин  диви дуалния стремеж всеки да постигне най-доброто на което е спо со бен; 
за да е успешно едно общество/общност, то изисква съдействие от чле но ве-
те си - никоя личност не е наследствено по-добра от друга; свободното из ра-
зя  ване на лична позиция води до развитие в отношенията с другите и по до-
бря ване на психическото състояние; членът на една общност е човекът, който 
мо же да съдейства най-много за подобрения в общуването и дейността, из-
пол зва нето на демократичните принципи за индивидуална свобода и за ра-
вни права на всички членове на обществото, насърчава всички да преследват 
сво ите права и цели; съвременната философия за индивидуално развитие и 
пре след ването на личен успех насърчава хората да бъдат себе си.
1.5. Кога може да се използва асертивност? 
Обсъждане по двойки на различни ситуации: в момент, в който получаваме 
кри тика, когато има стремеж да се постигне нещо желана цел, когато се на-
лага да се преговаря, когато няма желание за постигане на вещо, когато се 
дава обратна връзка, когато индивидът се чувства наранен или когато е ядо-
сан, когато е щастлив и др.
1.6. Дискусия: Как асертивността помага за постигане на баланс на личните 
си нужди с тези на другите, в отнасянето към другите така, както искаме да 
се отнасят с нас, при дилемата дали да дадем приоритет на нашите или на 
чуждите нужди и др.

2. ЛИЧНОСТНИ 
СТИЛОВЕ И ТИПОВЕ 
ПОВЕДЕНИЕ 
Обсъждане и 
разграничаване 
на опциите и 
водещите стратегии 
в поведението, за 
да се разпознават 
и да се управляват 
конструктивно 
за формиране на 
асертивност.

2.1. Неасертивна личност и не-асертивно поведение:
 9 Не-асертивната личност: не е склонна да изразява своите мне ния и 
чувства,често се чувства използвана от другите, е тиха, когато дру ги-
те им ат предимство, се въздържа от оплакване, когато обслужването 
или про дук тите не са на ниво, намира за трудно да откаже на другите 
каквато и да е молба, приема мълчаливо мненията на мнозинството, 
дори когато те са в кон  фликт с личните й разбирания и желания, често 
прави компромиси, не ох от но моли някого да направи нещо, което тя/
той иска, е покорна при наличие на агресивно поведение наблизо, 
предпочита да запази мнението си за себе си

 9 Причини за не-асертивно поведение : страх да не се разстроят
другите и да се наруши комфорта в общуването; страх от отхвърляне и 
неприемане от другите; чувство на отговорност и дълг към другия; вътрешен 
глас, който не съответства на истинските чувства.
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1) Не-асертивно 
поведение (бягство 
и съгласяване)
2) Агресивно 
поведение ( борба и 
противопоставяне). 
3) Асертивно 
поведение 
(обмислена реакция 
за постигане на 
своето в трудна 
ситуация).

 9 Самозаблуждения 
Неутрални факти + емоционалната им интерпретация = самозаблуждаваща 
реалност.
Примери за по-често срещаните игри за заблуда и неосъзната самозащита: 
ге не рализации, самообвинение, етикетиране, четене на мисли, филтриране 
на информация, персонализации. 

 9 Техники за трансформиране на „трябва” и осъзнаване на лич ните митове 
и вяр вания: 

Не-асертивните личности са в зависимост от свои или наложени представи за 
„трябва”.
Лични митове и вярвания за „трябва”. Техника „Аз искам”, „Аз мога”, „Аз 
трябва”.
При мери: Аз „не трябва” да изоставам от другите… Аз „трябва” да правя това, 
което се очаква от мен, защото… Аз „трябва” да уважавам по-възрастните, 
защото... Аз „трябва” да се съгласявам с исканията на другите, защото...Аз 
„не трябва” да наранявам никого, защото... Аз „трябва” да бъда добър и мил, 
защото...
Свободата и асертивността се отнасят до това, човек да може да избере на-
чи на, по който иска да живее. Запознаване с подходи и модели на поведение 
съ об разно личните нужди на основата на теорията на избора - нужда от оце-
ляване, любов, привързаност, признание, власт и влияние, свобода и ин те рес-
ни преживявания, разнообразие, противодействащи на скуката.

 9 Самоубеждаване. Цикъл „Успех-неуспех”

Неуспех: Негативни мисли за себе си → понижено самочувствие → очакване 
за провал → актуален личен неуспех
Успех: Позитивни мисли за себе си → високо самочувствие → очакване за 
успех → актуален личен успех

 9 Справяне с вътрешния глас.
Да си асертивен означава да разбереш, че твоят вътрешен глас може да бъде 
по лезен, но в друг момент да ограничава и изопачава реалността.
2.2. Агресивна личност и агресивно поведение

 9 Профил на агресивната личност (споделяне на личен опит и обсъждане 
по групи).

Често спори с другите, ядосва се и мисли, че другите трябва да бъдат по ста-
вени на място, оплаква се или вдига скандали, когато получи лошо об служ-
ва не и некачествен продукт, обикновено постъпва по свой собствен начин 
в определена ситуация, очаква другите да се приспособят времеви график 
или реакции, има дадено мнение за различни неща и го изразяв а свободно, 
без притеснение с желание за налагане и не търпи съмнение, лесно и често 
на мира грешките на другите, работи по свой собствен дневен ред, без да се 
съобразява с другите, рядко осъзнава чувствата им, състезава се с тях не пре-
къс нато и се ядосва, ако не е успешен
Агресивните личности са изявени егоисти. Те знаят какво искат и от какво се 
ну ж да ят и жертват нуждите на другите, за да задоволят собствените си же-
ла ния. Агресивните личности мислят себе си за по-добри от другите. Те смя-
тат, че при тях всичко е хармонично и прекрасно, докато при другите не що 
не е наред. Те изразяват своето мнение и нужди и се държат така, сякаш дру-
гите нямат значение. Източникът на агресивното поведение е комплексът. Ве-
ро ятно като малки агресивните хора са открили, че могат да вземат как во то 
искат и впоследствие развиват поведение около това неподходящо по ве де-
ние. Понякога агресивното поведение е провокирано от справянето с пре ка-
ле ната пасивност или начин личността да се справи с гнева.
2.3. Асертивно поведение

 9 Профил на асертивната личност (споделяне на личен опит и
об съж дане по групи) Асертивната личност е способна да изрази желания 
и чув ства към другите, да общува и работи с хора от всички нива, да оцени 
мне нието на другите и да го приеме като по-подходящо от своето собствено,
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да не се съгласи с някого, макар той да е уважаван приятел, да разбере нуж-
дите и желанията на другите, да контролира емоциите си дори и в труден, 
емо ционално зареден момент, да попита за това, което тя/той иска и желае да 
пос тигне и др.

 9 Асертивността се възползва от предимствата на не-асертивността и 
на агресивността, като не притежава нито един от недостатъците на 
другите две поведения.

 9 Психологически предимства
Могат да се поставят граници на собственото поведение, както и на по ве-
де нието на другите; получава се реалистична гледна точка относно же ла но-
то и възможното; може да повлияе и промени грубостта и неучтивостта на 
другите; има възможност да се наслаждаваш на успехите си, като съ ще вре-
мен но приемаш и неуспехите; можеш да контролираш своето поведение и 
вли яни ето на гнева си, принуден си да се примириш с неудобната ситуация и 
др.

 9 Стратегии и тактики за справяне с вътрешния глас
По зи тивно утвърждаване (“Аз съм асертивен”) → вътрешен диалог → 
положителни очаквания → (“Аз съм убедителен, когато се налага”) → 
асертивно поведение (“Разбирам те, но моята позиция е...”) → подходящи 
действия → позитивен резултат (“Аз бях асертивен”). “Колкото повече правиш 
от това, което правиш, толкова повече получаваш от това, което имаш”.

 9 Вътрешни твърдения 
Използването на твърдения е един път към подобряване на влиянието на 
твоя вътрешен глас. Положителните утвърждения са по-здравословни за пси-
хическото здраве. Те помагат за освобождаване от чужди и наложени ни от 
другите твърдения, разбирания, те са средство за повишаване на ус той чи-
вост та и автономни личности, които са силни и самодостатъчни, за по-голяма 
уве ре ност в себе си.
Съставяне на списък с положителни твърдения, които могат да се използват.
Примери за полезни положителни твърдения: „Аз съм компетентен и уве-
рен в себе си”, „Не съм по-малко способен от другите”,„Умея да се уча от соб-
стве ните грешки и от тези на другите”, „Аз съм привлекателен и ин те ресен”, 
„Другите ме слушат, когато имам да казвам нещо”, „По време на делови срещи 
аз се включвам със значителен дял и тежа на мястото си”, „Аз съм убедителен 
и с влияние сред другите”, „Аз поемам отговорност за себе си и действията 
си”, „Аз съм независим от одобрението на другите”, „Винаги мога да намеря 
въз можност във време на промяна”,„Аз съм този, който създава желаното 
бъдеще”

Упражнение за съставяне на личен списък с твърдения, които памагат за асер-
тивното самоутвърждане. Направете	 свой	 списък,	 като	 обмислите	 кои	 от	
тези	твърдения	ви	допадат	и	кои	-	не.	Важно	е	вие	да	се	открият	тези,	кои	то	
най-много	отговарят	на	личното	възприятие	за	света	и	другите.	То	га	ва	те	
на	истина	ще	работят,	 защото	ще	отговарят	на	индивидуалните	по	треб-
но	сти	и	желания	и	за	справяне. Споделете списъка с останалите.

Занятие 4: Тема “Технологии за регулиране на поведението, справяне с гнева и усвояване 
на асертивни умения” продължителност (90	минути	лекция	и	упражнение)

Дизайн - ресурси за водещия

“Лечебен” метод 
(подход за 
ваксиниране срещу 
стрес, Новако)

 9 Информиране, запознаване и изследване на функциите на гнева, личните 
модели или пускови механизми и поведенчески реакции, които водят до 
ескалация на гнева. Процесът се подпомага от стандартизиран опис на 
про во кации, дневници и йерархизиране на пускови механизми).

 9 Придобиване на умения у субекта да изгради стратегии за справяне 
с ми с ли и чувства, които предизвикват гняв (за фокусиране на вни ма-
нието, за когнитивно преструктуриране, решаване на проблеми
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и усвояване на стратегии за снижаване на възбудата, умения за ко опе-
ри ране, емпатия, общуване, асертивно самоутвърждаване.

 9 Приложение и проверка на изградените умения и постепенно от ра бот-
ва не на реални житейски ситуации чрез ролеви игри и въображаемо 
пред ставяне на предишни неприятни ситуации, предизвикващи гняв и 
аг ресивно разрешаване. 

 9 Програма за контрол на гнева - пет елемента от веригата на гнева:
•	 Пускови механизми: събития, преценки, отношения или подозрения, които 

пред шестват и предизвикват гняв (стандартизиран опис на провокации, 
дне вници, йерархията от пускови механизми).

•	 Знаци: физиологични или двигателно-кинестетични усещания, които из ра-
зя ват гняв

•	 Подсещания: методи за само-инструктиране, които преобразуват гнева
•	 Редуктори: стратегии за редуциране или овладяване на гнева
•	 Самооценяване и саморегулиране. 
Дневник на конфликтите

Занятие 5: Тема “Видове агресивно поведение, гняв, агресивна раздразнителност и вина” 
(45	минути	лекция)

Цел на занятието: Запознаване с видовете агресивно поведение, корените на гнева и връзката 
с про яви на ярост, агресивна раздразнителност и вина след агресия, ескалация и и репродукция на ек-
це сивни форми на десктруктивно поведение.

Занятие 6: Тема: “Диагностика на агресивното поведение и употребата на насилие при 
целева група - роми” (45	минути	упражнение)

Цел на занятието: Запознаване с различни варианти, техники и инструменти за установяване 
на агресивните нагласи и поведение, свързано с употреба на насилие, съобразно етнокултурните и со-
ци ал ните стереотипи. Тестиране и обратна връзка. Диагностика и оценяване на базисното състояние 
на на гласи за насилие и агресивно поведение и емоционалните състояния, свързани с последствията 
от него.

Занятие 7: Тема “Емпатия, емоционална интелигентност и формиране на умения за асер-
тив но просоциално поведение при представители на ромския етнос” (45	минути	лекции)

Цел на занятието: Запознаване със същността, особеностите и видовете емпатия като емо цио-
нал но състояние и елемент на емоционалната и социална интелигентност. Фокусиране върху ролята на 
ем патичното общуване като умение за асертивно взаимодействие и конструктивно самоутвърждаване 
и еле мент на просоциалното поведение в управлението и решаването на конфликти.

Занятие 8: Тема “Техники за адекватно изразяване на чувства, овладяване на гнева и агре-
сив ната раздразнителност съобразно етно-културните особености на ромите” (90	минути	лекция	и	
упражнение)

Цел на занятието: Запознаване с различни техники за реагиране и справяне с негативни чув-
ства, отразяване на вътрешни неудовлетворителни състояния, овладяване на гнева и туширане на аг-
ре сив ната раз дразнителност съобразно етнокултурните стереотипи.

Занятие 9: Тема “Тренинг за асертивно поведение и справяне с гнева и агресивността за 
пред ставители на ромски етнос” (45	минути	лекция,	45	минути	упражнения)

Цел на занятието: за познаване с подходи и терапевтични средства за справяне с гнева и аг-
ре  сията. Мултимодален подход за изграждане и терапия на агресивното поведение и справяне с гне ва 
и тре  нинг за асертивно поведение и изграждане на социални умения. „Емоционален речник за изра-
зяване на чувства ( при целева група роми)”. „Изобразяване и разпознаване на различен тип емо цио-
нал ни реак ции ( спрямо представители на различни етнически групи)”. „Асертивно (неагресивно) из ра-
зя ване на несъгласие с чуждо мнение” (роми).
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Дизайн - ресурси за водещия

Сесия 1 Определяне на гнева, враждебното отношение и агресията заедно с други членове на гру-
пата. Примери от живота и личния опитна участниците за прояви на агресия и насилие. Ин-
тро спек ция и реминисценции на ролеви ситуации „насилник-жертва”. 
Обсъждане на отражението на гнева върху поведението и начините за решаване на про-
бле мите. Техника “термометър на гнева”. 
Формиране на общ речник на преживявания с различна интензивност, като се акцентира 
вър ху гнева, раздразнителността, отмъстителността, враждебността като негативни емо-
цио нални състояния. Анатомия на омразата и завистта. Гневът като индивидуален сце на-
рий - предимства и недостатъци.

Сесия 2 Описание на ситуации, която предизвикват чувство на гняв и агресивно раздразнение. 
Спо деляне на актуална ситуация, която предизвиква чувство на гняв и агресивна реакция 
от уч астни ците и описване на детайли от нея. Обсъждане на последствията от прояви на 
гняв от всеки член от групата. Житейски преживявания на ситуации, които предизвикват 
гняв. Арт-техники на групова работа.

Сесия 3 Анализиране на рисунки, представящи ситуации, предизвикващи гневна реакция. Фо-
ку си рани върху загубите и негативните последствия, до които води проявата на гняв с 
агресивна реакция. Участниците споделят всички възможните щети, до които води про яв-
ата на гняв. Рисуване на тема “Аз в ситуация на проява на гняв”.

Сесия 4 Разглеждане на рисунките с акцент върху детайлите на изобразяване на физически дей-
ствия. Обсъждане на физическата активност като обосновка за запознаване с на про гре-
сив ната мускулна релаксация и автогенна тренировка. Задача за описване/рисуване на 
въз можности за справяне с физическите реакции при чувство на гняв.

Сесия 5 Обсъждане на преживяванията и споделяне на индивидуалните стратегиите за справяне с 
гнева. Драма-техники за ролеви игри за реакции при справяне с гнева и използване на въ-
об ра жаеми ситуации “Представи	си,	че...”. 
Задача за рисуване на сцена с проява на гняв разказване на история за начина, по който 
гневът може да се овладее.

Сесия 6 Представяне на личните истории за възможни начини за овладяване на гнева чрез разказ-
описание, рисунка или изиграване. Обратна връзка от водещия и другите членове на гру-
пата. Всеки описва, рисува или изиграва сцените така както си ги представя и след това се 
спо делят впечатленията. Как другите виждат и възприемат историята.
Проиграване чрез драма-техники на въображаемите сцени с участието на избрани уч аст-
ни ци от група. Сценарист, режисьор, актьори, публика и наблюдатели. Разпределяне на ро-
ли те и последователна размяна на ролите. Обсъждане и обратна връзка.
Обобщение: повторение на въображаемите сцени на гневни и агресивни прояви с при ла-
га не на асертивни техники за справяне и овладяване на агресивнната раз драз ни тел ност.

Занятие 10: Тема “Овладяване на умения и техники за асертивно поведение (за пред ста ви-
те ли на ромския етнос)” (90	минути	упражнение)

Цел на занятието: практикум за усвояване на техники за асертивно поведение.

Дизайн - ресурси за водещия

1. Невербална 
комуникация 
за използване 
“Езика на 
тялото”

За да се постигне асертивност, е от голяма важност да има синхрон между 
словесното и несловесното поведение - „език на тялото”. Според изследванията 
55% от информацията се възприема чрез езика на тялото, 38% - чрез гласа и само 
7% чрез думите, съдържащи се в предадената информация.
Упражнения по двойки и ролеви игри за изразяване и разпознаване различни 
кодове чрез език на тялото. Опишете типично не-асертивно поведение чрез езика 
на тялото

1.1. Речник - не-асертивен език на тялото:
•	 лицева експресия -равнодушна,безизразна полу-усмивка в знак на съгласие, 

уплашена;



56

VIII. МЕТОДИЧЕСКИ РАЗРАБОТКИ

ПОМАГАЛО СЪС СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ПРОГРАМИ ЗА РАБОТА С ОСЪДЕНИ НА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЛИЦА

•	 стойка -напрегната, изкривена, затворена;
•	 очи- поглед надолу, минимален очен контакт, избягване на срещане на погледите;
•	 темп на речта - муден, бавен, слаб, накъсан, неравномерен, непостоянен;
•	 жестове -нервни, прибързано поклащане на главата в знак на съгласие, стиска 

ръце, пръсти;
•	 глас - приглушен, тих,слаб, гъгнещ, носов, писклив, задъхан, мучащ, безгласен.

1.2. Агресивен език на тялото:
•	 лицева експресия-стегната челюст, напрегнат, смръщен, заплашителен израз;
•	 стойка -скована, напрегната, заключена, заплашителна, стиснати длани;
•	 очи и вежди -изпъкнали, опулени очи, вторачен поглед, смръщени вежди;
•	 устни и челюсти 9 стиснати, прехапани, разкривена, иронична, “зъбата” 

усмивка; 
•	 реч - бърза, висока, опонираща, нареждаща;
•	 жестове - сочене с пръст, неспособност да запази мирна позиция на тялото;

1.3. Асертивен език на тялото
•	 лицева експресия- изражение на загриженост, разбиране, приобщаване, 

емпатия;
•	 стойка-отворена, изправена, спокойна, предразполагаща, отворени длани;
•	 очи - чест очен открит контакт, изразяващ искреност и съпричастност;
•	 реч - директна, свободна, отворена, приятелска, добре подбрана, ненапрягаща;
•	 жестове - овладяни, премерени, спокойни, отворени, ръце не по-високо от ниво-

то на лактите, успоредни рамене.

2. Критика, 
оценка и 
обратна 
връзка – как да 
се критикува 
и как да 
се понася 
критика

Обсъждане на ползите и вредите от критиката. Тя е полезна, защото води до из каз-
ва нето на обратна връзка по повод нечие поведение. Критиката не бива да е из-
ра зя вана враждебно или да е свързана с личностни нападки или подценяване. Тя 
тряб ва да се планира предварително и да се прилага в конкретни ситуации за точно 
оп ределени дейности, а не по принцип. Тя не трябва да бъде форма на заплаха, уни-
жа ване, дискредитиране, осмиване или дискриминиране. 
Стъпки за справяне и конструктивно приемане на критика:
•	 Човекът, който критикува, квалифициран ли е да го прави? Познава ли достатъчно 

доб ре спецификата на дейностите, към които отправя критика?
•	 Изразената критика води ли до положителна промяна в поведението или ор га ни-

за цията?
•	 Критикуваният осъзнава ли за какво и защо е критикуван, както и за това дали не 

смята че към него се прилага повече критика, отколкото към другите?
•	 Критикуваното от другите поведение толкова често ли се появява, че кри ти ку ва-

ни ят да се чувства притеснен, разтревожен или отчаян?
Признаците на критикуваното поведение за кого са полезни, достатъчно значими 
ли са или са несъществени за спецификата на дейността?
Обсъждане на резултатите от критиката по отношение дали и защо критикуванията 
иска реално да промени поведението си? Какви ползи и щети ще има? 
Конкретни резултати и решение за промяна на поведението - планиране и контрол.
Справянето с критиката изисква рационален, а не емоционален подход. Споделяне 
в групата за рационални начини за справяне и понасяне на критика.
Съвети за приемане на критика: тя е обратна връзка; засяга само конкретното по-
ве дение, а не характера или личността на човека, към когото е отправена; някои 
кр и тики са неоснователни, поради това е нужно верността да бъде проверена; без-
по лез но е да се генерализира критиката; моментното поведение не води до навици; 
на критиката трябва да се отговаря с премисляне, а не със спонтанно действие; ако 
кри тиката не е изразена за някое специфично поведение, то тя е от незначителна 
стойност.
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Правила при отправянето на критика
Когато има нужда и се налага критика към някого, то винаги водещо трябва да е 
пра ви лото: “Отнасяй се с другия, както би искал да се отнасят и с теб”.

- критикува се само поведение, което личността може да промени
- критиката да е колкото се може по-конкретна 
- добре е да използват конкретни примери за желано и нежелано поведение 
- хубаво е критиката да бъде споделена възможно най-скоро след нежеланото 
пове дение
- критикуващият трябва да запази позитивен тон на общуване и невербален език
- добре е да се използват емпатични твърдения: „Разбирам, че това може би е 
труд но за теб...”, „Може и да се изненадаш, но...”, „Може би не осъзнаваш...”, „Може 
би няма да ти е лесно да се справиш с това...”, „Това се постига трудно от повечето 
хора...”, 
-в края на изразената критика е добре да се използват следните твърдения: 
”Благодаря, че ме изслуша.”, „Сигурен съм, че няма да постъпиш/да повториш от-
ново така”, „Убеден съм, че можеш да се справиш по-добре”, „Уверен съм, че си го-
тов за промяна, която ще те постави в по-добра светлина”
Правила за приемане на критика
Никой не може да избегне критиката. По-полезно да я има и да се приеме, отколкото 
да няма ориентация за поведението в различни ситуации. Полезно е да се знае, че 
не всяка критика е полезна, не всяка критика е обективна и вярна, справедлива, 
обос нована и правилнa, но най-важното е, че всеки може да се справи ефективно с 
всяка една критика.
Асертивната личност приема и премисля критиката. Тя се справя с нея, без да се 
обвър зва емоционално със съдържанието й. Критиката в никой случай не нарушава 
чув ството за достойнство на асертивната личност. Приемането е път към асертивно 
утвърждване.

3. Даване и 
получаване на 
комплименти 
(одобрение, 
отличаване и 
похвала)

Комплиментите поддържат добро ниво на самочувствие не само на този, за когото 
са предназначени, а и за този, който ги дава. Необходимо е да се упражнява даване и 
пол учаване на комплименти. Установени са правила как да се приемат комплимент 
и да се изразява благодарност. Те са елемент на етикетното поведение и помагат за 
по сти гане на асертивност в поведението. Усмивката е най-добрият начин да се из-
рази одобрение. Твърди се, че когато се свикне с получаване на комплименти, ще е 
по-лесно те да се дават, защото позитивните преживявания са и средство за сбли-
жа ване и получаване на желаното в процеса на междуличностно общуване. 
Обсъждане на ползите от правенето на комплименти и любезности в общуването. 
Ко гато се дава положителна обратна връзка, другите: се чувстват добре в тази ком-
пания, покачват самочувствието си, чувстват се по-мотивирани и ангажирани, ува-
жават и ценят повече партньора в общуването, работят по-добре в екип, по до бря-
ват своето изпълнение и др. Игра по двойки на комплименти.

4. Позитивна 
обратна 
връзка

Обсъждане на начини, техники и ползи от даването на позитивна обратна връзка.
Упражнения по двойки, ролеви игри и демонстрация. 
Ползи от позитивната обратна връзка: подобрява самочувствието, увереността, на-
строй ва положително, активизира, създава добра атмосфера за общуване, колкото 
по-добре се възприемат комплиментите, толкова по-често се получават. 

5. Изразяване 
на несъгласие

Да си асертивен означава да имаш свой собствен поглед за начина на достигане 
на целите. При положение, че другите също имат своя гледна точка, то очевидно 
въз никват спорове, несъгласия или сблъсъци между противоположни мнения. 
При емането, отхвърлянето и атаката към съответното противно мнение не са кон-
струк тивни отговори на проблема. Следвайки последователен процес от стъпки, е 
по-лесно да се справим с несъгласието, без да се обвързваме емоционално и без да 
гу бим респекта, който имаме към опонента си.
Алгоритъм на стъпки в процеса, с който изразяваме несъгласие:
5.1. положителен отговор
Тактика: - просто да се съгласим. Може би звучи странно да се съгласим, когато
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всъщност сме против, но ако веднага кажем “НЕ”, то опонентът ни веднага пре ми-
нава във фаза на прилагане на аргументи “ДА”, което означава, че спира да ни слу-
ша. Ние казваме “ДА”, за да подготвим другия да ни слуша, а не, за да се съгласим 
на ис тина с него.
5.2. смекчаващо твърдение
Повечето гледни точки на хората са повлияни от техния минал опит. Може да се де-
мон стри ра, че разпознаваме опита на опонента чрез използването на смек ча ва щи 
твърдения. 
Примери: “Като баща, също като вас, аз мога да ви разбера, защо мислите така”, 
„Като по-възрастен от мен, мога да разбера какво имате предвид”,„Като човек, 
който подобно на вас, работи в изцяло с мъже, мога да ви разбера защо мислите 
та ка”,„Като ръководител, чието основно задължение е да отговаря за сигурността, 
раз бирам колко основателна е вашата позиция относно този проблем”
5.3. Индикиране на процеса
Отработете фрази, които насочват опонента, че започвате да изразявате соб стве но-
то си мнение по въпроса. 
Примери: „Ако обичате, мога ли да споделя и аз нещо по въпроса...”,„Нека ви спо де-
ля причините си...”,„Нека ви кажа как достигнах до този мой извод...”,„Нека ви из ло-
жа писмено позицията си и причините, които ме доведоха до нея...”
Ако се очаква някаква смислена дискусия, то опонентът трябва да предостави ду ма-
та. Ако той не е готов да слуша, тогава по-добре да се прекъсне дискусията веднага.
5.4. Излагане на причини и основания за собствената позиция
Упражнение за споделяне на собствената позиция и причините за нея. Тя може да 
бъде изразена направо, директно, без заобикалки, или да бъде представена чрез 
„за” и „против” твърдения, да бъде изложена чрез разказ, басня, притча, поговорка, 
сен тенция.
5.5. Изразяване на несъгласие
Препоръки и тактики: Извиняването или използването на нерешителен, неуверен 
език не са средство за асертивно утвърждаване. Техники на подчертаване, пре-
уве  ли чаване, натъртване чрез силни и категорични твърдения, демонстриране, че 
те не под лежат на промяна чрез най-селен и ярък словесен израз, подкрепени от 
езика на тялото. 
Примери: „И така, не мога да се съглася с вас”,„Все пак, не съм съгласен”,„Мисля, че 
не сте прав” и пр.
5.6. Предложение за компромис 
Компромисът е оптималното решение на проблема, но от нас зависи дали ще на-
пра вим отстъпка и ще ги предложим. Компромисът е оптималното решение, освен 
ако не в ущърб с желанието и затова трябва да е съобразена с целта. 
Примери:

Позиция: „Не мисля, че днес трябва да излезеш”.
Варианти на тактики за асертивно поведение: 
•	 Съгласяване: “Добре”;
•	 Смекчаване: „Аз съвсем те разбирам защо искаш да остана с теб вкъщи така както 

направих последните три съботи”;
•	 Индикация: „Нека ти обясня защо тази вечер е толкова важна за мен”; 
•	 Причина: „Имам голямото желание да видя тази изложба, защото е съставена от 

прекрасни платна, а тази вечер е последна”;
•	 Несъгласие: „И така, реших да ида на изложбата”;
•	 Компромис: „Но ще се радвам да прекараме утрешната вечер заедно”.
Позиция: „Бих искал тази вечер да останеш малко след работно време”
Варианти на тактики за асертивно поведение:
•	 Съгласяване: “Добре, разбирам.”;
•	 Смекчаване: „Не ни достигаше персонал тази седмица и сме назад с продукцията.”;
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•	 ;Индикация: „Но трябва да ти кажа нещо.”;
•	 Причина: „Не съм виждал много децата си през седмицата, затова им обещах 

днес да ги заведа в парка.”;
•	 Несъгласие: „За това не мога да работя до по-късно днес.”;
•	 Компромис: „Ще бъде ли от полза да остана утре вечер повече?”.
Позиция: „Не можем да ви повишим заплатата”.
Варианти на тактики за асертивно поведение:
•	 Съгласяване: “Да, виждам, че ситуацията е трудна”;
•	 Смекчаване: „Зная също така, че бизнесът не се развива много добре през 

последните 6 месеца.”;
•	 Индикация: „Но това е моето мнение.”;
•	 Причина: „Беше ми обещано, когато постъпих на работа, че ще получа увеличение 

след първите 3 месеца. Работя вече 12 мес., а освен, че не сте ми увеличили за-
пла тата, вие ми завишихте отговорностите. Върша си работата много добре. 
Заслужавам повишение.”;

•	 Несъгласие: „За мен е много важно да получа обещаното от вас повишение. 
Благодаря ви, за което.”

6. Използване 
на “Аз” - 
твърдения

„Аз” - твърденията са най-силните инструменти на личността, за да изрази своето 
асертивно поведение. Те могат да се използват за изразяването на различни неща:
•	 в конкретна ситуация: „Аз бях помолен да работя три дни до късно тази седмица”, 

„Виждам, че отново ми се размина повишениет.”„Забелязах, че не ми говориш от 
3дни”

•	 Използването на “Аз” твърдения с цел описването на дадена ситуация представя 
личен поглед над нея и споделяне на това, което тя провокира.

•	 при интерпретация и проява на разбиране: „Забелязвам, че не сте заинтересован”, 
„Струва ми се, че не споделяте идеите ми”„Мисля, че ме игнорирате”.

Тези твърдения описват не само фактите в ситуацията, а чрез тях се дава 
информация за това какво изпитва другият участник, какво е влиянието на 
ситуацията върху него .
•	 при изразяване на емоции и чувства:„Чувствам се
предаден”,„Чувствам, че имам предимство над...”,„ Чувствам се ядосан, неразбран, 
разочарован, обиден” и пр.
Представяне на мнение чрез споделянето на чувства. Тези твърдения са 
неопровержими, защото не може да каже, че не се чувстваш по начина, по който 
споделяш, че се чувстваш.
•	 при споделяне на нужди и желания:„Искам да внимавате”,„Искам от теб пълно 

съдействие”, „Искам да идваш на време.”

•	 Интерпретация: „Мисля си, че се опитваш да работиш по-малко, когато не съм 
около теб.”

•	 Чувства: „Чувствам се обиден и разочарован от това, че постоянно трябва да се 
повтарям.”

•	 Желания: „И така, искам да правиш това, което съм ти казал, без да съм тук и да те 
наблюдавам.”

•	 Бъдещи	действия: „Ще те докладвам, ако отново не свършиш уговореното.”
Тези становища позволяват на другия човек да разбере точно каква позиция имаш 
по въпроса и какво очакваш от него. На партньорите в комуникацията не им се 
налага да гадаят. Те просто могат да кажат ДА, Не или да преговарят.
•	 при споделяне на бъдещи действия:„Ще ти напомням за
това всеки понеделник”,„Ще ти кажа, кога съм готов да говоря с теб”,„Ще ти 
докладвам , когато се случи отново”
Последователно излагане и комбиниране на „Аз” твърдения: 
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•	 Ситуация: „Виждам, че това е третият път, в който не си направил това, което съм 
ти поръчал.”

7. Получаване 
на 
информация 
за другия 

Упражнение за споделяне на собствените желания, които се очаква да бъдат 
изпълнени. Фрази: „Те би трябвало да знаят това...”,„Това е очевидно, как не са го 
разбрали...”,„Ако имаха малко чувствителност, щяха да разберат...”, „Всеки може да 
се досети...”, „Толкова е очевидно, но трябва да имаш поглед за това...” 
Компоненти, които улесняват процеса на споделяне: с кого, кой е човекът, какво 
искаме от него, защо, кога, при какви условия и благодарност за съгласието 
желанието за споделяне.
Упражнение за информиране и инструктиране с предварително изразяване на 
благодарност за извършеното с подходящ невербален език. („Моля те, напиши ми 
отчет за деня. Благодаря!”)

8. Техника 
“ Развален 
грамофон”

Техника на повтаряне отново и отново даденото твърдение, искане или желание, 
докато не се получи задоволяващ отговор. В повечето случаи това става след 
повторение на искането 3 пъти. 
„Разваленият грамофон” е полезен при следните случаи: когато се очаква отговор 
от по-висока позиция или инстанция, от експерт, ментор, наставник, отговорник; 
когато има разминаване между желаната цел и предложеното решение; при 
общуване с по-влиятелни и респектиращи лица; когато се налага словесна атака на 
опонента.
Тактика: единственото, което трябва да се прави, е да повтаря един и същи 
въпрос или твърдение отново и отново. „разваленият грамофон” е много лесен за 
използване.
Примери: 
1) Вие: „Системата, която закупих от вас, не работи както очаквах, вследствие на 
което не покрихме нормата елементи, които запланувахме. Искам да я подменя за 
друга.”
Отговор: „Няма други оплакали се от качеството на програмата. Всъщност някои от 
оценките са много добри.”
Вие: „Може би са, но въпреки това аз искам подмяна на системата, защото при мен 
тя не работи добре.
Отговор: „Като един от създателите на системата аз гарантирам, че тя е перфектна.”
Вие: „Разбирам и оценявам работата ви по системата, но искам подмяна.”
Отговор: „Не е наша политика да подменяме системата при неизправност.”
Вие: „Може би нямате такава политика, но аз настоявам за подмяна.”
2) Вие: „Не ми хареса обслужването, бих искал да говоря с мениджъра ви.”
Отговор: „В момента е зает.”
Вие: „Сигурен съм, но аз все още искам да го видя.”
Отговор: „По принцип той не се заема с тези проблеми.”
Вие: „Разбирам, но искам да говоря с него.”
Отговор: „За да го видите, трябва да си уговорите предварително среща с него.”
Вие: „Това може и да е процедурата, но аз искам да го видя сега.”
Отговор: „Добре, щом искате да чакате около час, ще видя какво мога да направя.”
Вие: „Благодаря Ви. Очаквам да го видя сега.”

9. Приемане 
на негативно 
твърдение, 
етикетиране 
или обвинение

Обратно действие при типични реакции при нападателно отношение, критика, об-
ви не ние или етикет - защита, оправ дание, обяснение, контра офанзива, на па де  ние, 
кав га, обида, от дръп ване,само-наказание , самообвинение и т.н. Аг ре сив ните хора 
на ми рат слабите страни на противника и ги атакуват. Те ги из пол зват, за да по стиг-
нат желаното или просто да тържествуват и се присмиват. Асертивното при ема не 
на негативните твърдения по собствен адрес е като при източните бойни тактики 
(джиу джицото), където се използва силата на противника в собствена полза. Никой 
не е съвършен и затова може просто да се приеме негативното твърдение, но да се 
отклони и обезсили по различен начин:
Обидно твърдение: “Ако мислиш така, значи си пълен глупак.”
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Отговор: “Да, сигурно има и по-умни от мен в тази стая”
Обидно твърдение “Винаги правиш грешки. Ти си пълен неудачник.”
Отговор: “Да, понякога ми се случва и на мен”.
Обвинение: “Ти си мързелив.”
Отговор: “Никога не съм твърдят, че съм най-работният тук”.

10. Техника 
“Игра в 
мъглата”

Техниката е полезна, когато трябва да се отхвърли наложено от друг желание за 
дей ствие. Тогава преди отказа може да се използва твърдение, което служи за смек-
чаване, замъгляване на отказа. По този начин се показва, че въпреки разбирането 
за важ ността на задачата тя няма да се осъществи. Това е много учтив начин за 
отказ.
Въпрос: „Искам да направиш...сега.”
Отговор: „Виждам защо искаш да го направя на момента, но сега имам друга 
работа.”
Въпрос: „Трябва да ми помогнеш веднага.”
Отговор: „Разбирам, че трябва, но в момента имам спешна задача.”
Въпрос: „Това е много важно.”
Отговор: „Разбира се, че е много важно, но в случая не е по-важно от.....”
Въпрос: „Имам нужда от това.”
Отговор: „Сигурен съм, че ти е много нужно, но просто в момента не е възможно да 
го имаш.”

11. Отговор 
на обвинения 
с въпроси 
и контра-
въпроси

Веднъж усвоили приемането на негативни твърдения по ваш адрес и „замъг ля-
ва нето” на отказа, сте съвсем готови за истински забавната техника за от го вор на 
об ви нения с въпроси. Тук вие поканвате този, който ви критикува, да при ложи 
при мери или да добави критиката. По този начин вие ще имате въз мож ност още 
вед нъж да му върнете топката.
Обвинение: “Много си мързелив.”
Отговор: “Наистина ли? Как по-точно съм мързелив?”
Обвинение: “Винаги закъсняваш.”
Отговор: “Винаги? Как можеш да знаеш със сигурност?”
Обвинение: “Ти си глупак.”
Отговор: “Явно разбиранията ми за “глупав” са различни. Какво точно имаш 
предвид?”
Обвинение: “Ти си егоист.”
Отговор: “Добре, но би ли ми казал, кой те е упълномощил да ме наричаш по този 
начин ?”
Ако човекът, който те обвинява в нещо е искрен и се интересува от теб, то тогава ще 
про дължи диалога и ще даде по-конкретни обяснения за това, защо те обвинява. В 
то зи случай ти можеш да решиш дали обвинението е честно и дали ще направиш 
не що по въпрос.

12. Използване 
на ключови 
думи

Ключови думи на асертивната личност са: “Благодаря!”, “Не”, “Ако”, “Кога?”
НЕ е една от най-трудните думи, които хората си казват. Това е от несигурност и тре-
во га да не се загуби подкрепата и уважението на другите. В краткосрочен план да 
ка жем ДА е по-лесно, но в дългосрочен не е от голяма наша полза. Отказът трябва 
да е съобразен с личните възможности, ползи, цели, актуални и потенциални оч ак-
ва ния за себе си. 
Списък с въпроси, които могат да помогнат за “НЕ”, когато няма желание за из пъл-
не ние:
1) Наистина ли желая това или просто искам да угодя на другите?
2) Каква е ползата за мен, ако кажа ДА и какво ще пропусна, ако кажа НЕ?
3) Ако го направя, ще ми достави ли удоволствие на мене или това е повече за дру-
гите?
4) Трябва ли да казвам сега „да” или „не”, не е ли по-добре да отложа решението си?
5) Как се отнасям към въпроса? Как ме кара да се чувствам той?
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6) Нужна ли ми е допълнителна информация преди да отговоря?
7) Няма ли алтернатива? Дали не мога да предложа и обсъдя друг вариант?
8 ) Каква е цената на отказа от моя страна?
Упражняване на тактически техники за отказ:
•	 Категоричен отговор „Не” без емоции, без проява на колебание или чувство за 

вина (Не казвай „Наистина бих искал, но...” или пък „Съжалявам, но...”)
•	 Описване на собственото емоционално състояние във връзка с отказа ( „Не ми се 

стру ва редно да...”,„Не ми харесва да...”, „Не е в моя стил да...”, „Бих направил ком-
про мис със себе си, ако кажа да...”) 

•	 Даване обяснение за причините и основанията за отказ („защото трябва да на-
пра вя това и това...”,„защото вече съм зает”,„защото нямам време”)

•	 Изразяване на благодарности за предложението(„Благодаря ти, че мислиш за 
мен”, „Благодаря за поканата”, „Благодаря за доверието”, „При други об сто ят ел-
ства не бих се замислил”)

•	 Предварително изразяване на благодарности за нещо, което желаем да се случи, 
се основава на допускане, че молбата ще бъде приета и ще получим това, което 
ис каме. С подходящия невербален език фразата „Благодаря!” може да бъде из-
клю чително ефективна(“Бих искал да сте по-тихи. Благодаря.”, “Надявам се да 
ми по могнете. Благодаря Ви!”, “Уверен съм, че ще съсредоточите вниманието си. 
Благодаря.”).

•	 Използване на съюзите “Ако” и “когато”. Съюзът “ако” помага, когато трябва се на-
пра ви компромис или да се изрази ангажимент. “Ако” дава възможност за услов-
ност и гъвкавост в твърденията. Примери: “Ако направиш това, то аз ще...”, “Ако 
ра бо тиш усилено, то аз ще...”, “Ако съдействаш, то ще получиш...” и т.н.

КАК ДА СЕ 
УПРАЖНЯВА 
АСЕРТИВНО 
ПОВЕДЕНИЕ

Съвети, които помагат в процеса на усвояването на асертивното поведение: оч ак-
вай те изненади и дори опозиция; поставяйте си постижими цели; очаквайте гре шки 
и ги използвайте във ваша полза; в даден момент да забележите прояви на ми на ло-
то поведение; нужно е време, защото промяната не става автоматично.
Осмисляне	на	формулата: Мислите водят до действия, те до навици, навиците до 
ха рак тер, характера до личност, а личността до ново АЗ.
Целеполагане с помощта на SMART метода:
•	 S- специфични цели: дефиниране точно какъв е желаният постижим резултат;
•	 M-мерители (показатели) за постигане на целта, какъв ще бъде критерият за 

успех;
•	 А-адаптирани средства, подходящи за светоусещането, ресурсите и конкретната 

ситуация; 
•	 R- резултативност, реалистичност, увереност, че са осъществими;
•	 Т- времева ориентация със срок, когато ще започне реализиране на целите.
Задача за домашна работа: Направете си лична тетрадка на целите. Споделяйте я 
със свой приятел, наставник или съмишленик. Разменете си тетрадките и обсъдете 
об щите моменти и различията. Дайте съвети за позитивна обратна връзка. Полезно 
и мо тиви ращо в процеса на овладяване на асертивността целите да се записват по-
ет ап но, конкретно и детайлно в тетрадка. Тя трябва да се попълва периодично, като 
це лите се коригират, променят, отпадат или се заменят с нови. 
Ключови моменти на асертивното поведение: ние сме това, което сме и нищо 
по вече и трябва да се приемаме такива; никой няма да го направи вместо теб-ти 
трябва да го направиш за себе си; ако ти не решиш сам за живота си, то със си гур-
ност някой друг ще реши вместо теб; времето е сега, няма повторение; колкото 
по-дълго не го практикуваш, толкова по-бързо ще го забравиш; животът е пре жи-
вя ва не, в което винаги научаваме нещо ново-няма провал, има само опити; най-
доб ро то нещо, което можеш да направиш е да опиташ и да решиш; най-лошото-да 
не преследваш избора си; нищо не е безплатно-добрите неща изискват време, по-
сто ян ство и усилие; ти си твоят най-голям актив и най-добър ресурс; ти знаеш какво 
тряб ва да знаеш, за да направиш каквото трябва да се направи.
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Упражнение 1: Личен архив
Задачи за самостоятелна работа: Направете си лична тетрадка или дневник с ци та-
ти, които вдъхно вя ват; основни права; списък с лични цели и амбиции;списък с фан-
та зии и мечти; положителни твърдения; списък с лични, семейни, професион ал ни, 
обществени постижения и/или ангажименти; списък с най-доброто от себе си.
Съвети: Връщайте се често към тетрадката и я обогатявайте и обновявайте редовно.
Упражнение 2: “Герои”
Задача за упражнение: ”Запознайте се с биографиите на хора, на които се въз хи ща-
ва те. В кои аспекти намирате нещо общо с тях: среда, житейска история, личностни 
ос об ености ,характер, нагласи, ценности, цели, постижения и др.
Задача за упражнение: „Направете списък с ценностите на тази личност и се за мис-
ле те кои от тях можете да придобиете. Какви биха били положителни твърдения. 
От но во създайте списък и помислете, кои от тези твърдения можете да направите 
свои. Когато се сблъскате с трудна ситуация, се замислете как вашия/ата герой/иня 
би се справил/а.”
Упражнение 3: “Записване и усвояване на алгоритъм за асертивно справяне”.
Задача: Запишете отделните стъпки от алгоритъм за справяне в трудни ситуации
1. Какво искате от ситуацията, какъв резултат очаквате?
2. Запишете какво бихте казали.
3. Научете това, което бихте казали.
4. Упражнете написаното вербално.
5. Упражнете го отново, но този път с подходящо невербално поведение.
6. Решете кое е най-доброто място и време за да упражнявате това поведение.
7. Направете го веднага, без да отлагате
8. Наградете се за опита и си направете изводи от преживяното и ползите.
Упражнение 4: “Повишаване на самочувствието”
Направете своя програма за повишаване на самочувствието. Примерна програма.
Въз становяване и/или поддържане на желаното идеално тегло; редовни физически 
уп раж нения и поддържане на тялото с движение; здравословно, умерено и ре дов-
но хранене; планиране на времето с достатъчно време за себе си ; заменяне на 
теле визията и компютъра с „по-възвишени дейности”, обогатяващи личността со ци-
ал но, емоционално, интелектуално и духовно; планиране на време за семейството, 
за неформалния емоционално обвързан кръг; само-награждаване и споделяне на 
успехите.

2.2 Модул за работа с целева група наркозависими
Модул 2 Модул от програма “Асертивно поведение” за лица със зависимости

Цели Да се повишават знанията, уменията и компетенциите за асертивност в поведението 
при справяне с гнева, редуциране на агресивността и неагресивно асертивно само-
ут вър жда ване (утвърждаването на собствената откритост и достойнство, на сър ча-
ва ме и разпознаваме това поведение в другите, трансформиране на гнева, агре сив-
ни и саморазрушителни нагласи към себе си и към другите).

Знания (теоретични познания):
•	 Да познава причините, същността и проявите на гняв и агресия и като де струк-

тив на форма за взаимодействие с другите и самоотричане с мазохизъм при со ци-
ал на та адаптация;

•	 Да се запознаят с възможностите на асертивността за повишаване на ин ди ви ду-
ал  ната свобода, предимствата й в общуването за подобряване на състоянието и 
въ т реш ни баланс на този, който я използва;

•	 Да разпознават различни опции на поведение “агресивно, неасертивно, асер тив-
но, автономно, просоциално;
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•	 Да различава не-асертивната личностна нагласа от асертивната и да оценява пре-
дим  ствата на асертивната;

•	 Да разпознават ситуациите, в които могат да проявяват асертивност като сред-
ство за самоут вържда ване и успешна стратегия за взаимодействие (с кого, къде, 
за що и как).

Умения (практически познания):
•	 Да усвоява конструктивни социални умения за справяне да тренира различни 

тех  ни ки за справяне с гнева, овладяване на раздразнителността и да прилага 
сред  ства за позитивно самоутвръждаване и асертивно поведение;

•	 Да умеят да разпознават собствените възможности и различните опции за ре ак-
ция и да управляват конструктивно поведението си чрез асертивно са мо утвър-
жда  ване;

•	 Да усвоят умения за адекватно изразяване на чувствата и асертивно взаимо дей-
ствие в общуването. 

Компетенции (очаквани):
•	 Да разпознават ситуациите, в които могат да проявяват асертивност като успешна 

стра  те  гия за взаимодействие (с кого, къде, защо и как);
•	 Да могат да използват различни възможности за асертивно самоутвърждаване и 

вза  им одействие в общуването;
•	 Да се справят с гневни реакции и ексцесивно поведение, да оценяват, като из би -

рат форми и средства за асертивно самоутвърждаване пред неасертивните и аг-
ре сив ните;

•	 Постигане на баланс при асертивното поведение на личните нужди с тези на 
другите.

Съдържание Основна тематика „Асертивно поведение”

Целева група Хора със зависимости

Методи на 
обучение

Презентации, ролеви игри, дискусии, дебати, казуси,тестове, коментар, анализ, 
упраж нения, мозъчна атака, фокус-групи.

Продължи-
телност

16 учебни часа, разположени в 10 занимания, част от които 45, други 90 минутни.

Оценка Текуща - участие, активност, обратна връзка, анкета, тест

Ресурси Библиография: 
•	 Антология по социална работа, Съст. М. Дейвис, С., 2008

•	 Бояджиева, Н. Митева, П. Гняв и агресивно поведение при децата. Превенция. 
Технологии. Методи за справяне. С., 2008.

•	 Далке, Р. Агресията като шанс. Пловдив, 2006.
•	 Елис, А., Р. Тафрейт. Как да овладеем своя гняв. С., 2002.
•	 Кратък алманах по зависимости от психоактивни вещества. Варна, 2010.
•	 Лийбитър , Д. Мениджмънт на гнева (справяне с гнева), Антология по социална 

работа, Съст. М. Дейвис, С., 2008.
•	 Петкова, П., П. Митева и др. Овладяване на гнева. Б., 2007.
•	 Фром, Е.Бягство от свободата, С., 1990.
•	 Фуко, М. Душевна болест и психология, С., 2006.
•	 Фром, Е. Душевно здравото общество, Т.1, С. 2006.
•	 Фуко, М. Надзор и наказание. Раждането на затвора. С.,1998.
•	 Шулман, Л. Изкуството да се помага на индивиди, семейства и групи, С., 1999.
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Занятие 1: Тема “Гняв, враждебност и агресивно поведение - “анатомия” на деструк тив-
ността” (90	минути	лекция	и	пружнания) 

Цел на занятието: За запознае участниците с анатомията на дескруктивността в човешкото 
по   ве   де  ние. Дисфункционално, арогантно, враждебно, антисоциално, агресивно поведение. Същност 
на гнева като социален сценарий на поведението. Гняв, агресия и враждебност. Пускови механизми 
на агре сията и насилието. Последствия от агресивните прояви. Позитивни и негативни последици от 
гнева. Връзка между гняв, агресия, насилие. 

Описание на занятието: Лекция. Анализ на случаи.
Работни понятия/ключови думи: гняв, агресия, агресивно поведение, деструктивност.
Определение на гнева: емоционално състояние с диапазон от леко раздразнение до силна 

ярост, “ефективна стресова реакция на провокиращи събития”. Негативна сила, страст, която често 
пре  диз  вика агресивна защита или нападение и може да доведе до насилие.

Обобщение и обратна връзка. 

Занятие 2: Тема “Агресията като “шанс” и стратегия за справяне” (45	минути	лекция) 
Цел на занятието: Да се представят различни становища за произхода, същността и функциите 

на агресията и мястото й в управлението на конфликтите и стратегиите за справяне с трудности и преч-
ки в социалната адаптация. Възможности за трансформиране на агресията от деструктивна форма на 
его ис тич но оцеляване и антиобществено поведение в конструктивна форма на отстояване и социално-
при ем ливо поведение 

Занятие 3: Тема “Същноста и особености на асертивността като адекватно неагресивно 
самоизразяване” (90	минути	лекция	и	упражения)

Цел на занятието: Защо ни е нужна асертивност в поведението? Кога и в какви ситуации да 
може се използва асертивност? Обсъждане на възможните ситуации на гняв и раздразнение, критика 
и не до оценяване, нараняване, осмиване, конфликт, преговаряне и договаряне, когато има силно же ла-
ние за постигане или нежелание за нещо, удовлетворение или неудовлетворение и др. 

Постигане на баланс при асертивното поведение на личните си нужди с тези на другите, от на-
ся ме се към другите така, както те биха искали да се отнасят към нас, можем да избираме дали да дадем 
при ор итет на нашите или на чуждите нужди.

Основни права на асертивната личност в т. ч. и на правота на всеки да не бъде асертивен.

Занятие 4: Тема “Технологии за регулиране на поведението, справяне с гнева и усвояване 
на асертивни умения” продължителност (90	минути	лекция	и	упражнение)

Дизайн – ресурси за водещия

Степени на “лечебния” 
метод основан на подхода 
за ваксиниране срещу 
стрес (Новако)

•	Информиране, запознаване и изследване на функциите на гнева, лич-
ни те модели или пускови механизми и поведенчески реакции, кои то 
водят до ескалация на гнева. Процесът се подпомага от стан дар ти зи-
ран опис на провокации, дневници и йерархизиране на пускови ме ха-
низ ми).

•	Придобиване на умения у субекта да изгради стратегии за справяне с 
мис ли и чувства, които предизвикват гняв (фокусиране на вниманието, 
ког ни тивно преструктуриране, решаване на проблеми, усвояване на 
стра те гии за снижаване на възбудата, умения за коопериране, ем па-
тия, общуване, неагресивно само-утвърждаване и др.

•	Приложение и проверка на изградените умения и постепенно от ра бот-
ва не на реални житейски ситуации чрез ролеви игри и въображаемо 
пред ста вяне на предишни неприятни ситуации, предизвикващи гняв и 
аг ресивно разрешаване.

Програма за контрол на 
гнева – пет елемента от 
веригата на гнева

•	Пускови механизми: събития, преценки, отношения или подозрения, 
които предшестват и предизвикват гняв (стандартизиран опис на про-
во ка ции, дневници, йерархията от пускови механизми).
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•	Знаци: физиологични или двигателно-кинестетични усещания, които 
из ра  зя ват гняв.

•	Подсещания: методи за самоинструктиране, които преобразуват гнева.
•	Редуктори: стратегии за редуциране или овладяване на гнева.
•	Самооценяване и саморегулиране.

Дневник на конфликтите Индивидуална работа. Обсъждане.

Занятие 5: Тема “Видове агресивно поведение, гняв, агресивна раздразнителност и вина” 
(45	минути	лекция)

Цел на занятието: Запознаване с видовете агресивно поведение, корените на гнева и връзката 
с прояви на ярост, агресивна раздразнителност и вина след агресия, ескалация и репродукция на ек це-
сив ни форми на десклуктивно поведение.

Занятие 6: Тема: “Диагностика на агресивното поведение и употребата на насилие при 
целева група - роми” (45	минути	упражнение)

Цел на занятието: Запознаване с различни варианти, техники и инструменти за установяване 
на агресивните нагласи и поведение, свързано с употреба на насилие, съобразно етнокултурните и со-
ци ал ните стереотипи. Тестиране и обратна връзка. Диагностика и оценяване на базисното състояние 
на нагласи за насилие и агресивно поведение и емоционалните състояния, свързани с последствията 
от него.

Занятие 7: Тема “Емпатия, емоционална интелигентност и формиране на умения за 
асертивно просоциално поведение при представителни на ромския етнос” (45	минути	лекция)

Цел на занятието: Запознаване със същността, особеностите и видовете емпатия като емо цио-
нал  но състояние и елемент на емоционалната и социална интелигентност. Фокусиране върху ролята на 
ем патичното общуване като умение за асертивно взаимодействие и конструктивно самоутвърждаване 
и елемент на просоциалното поведение в управлението и решаването на конфликти.

Занятие 8: Тема “Техники за адекватно изразяване на чувства, овладяване на гнева и агре-
сив ната раздразнителност съобразно етно-култирните особености на ромите” (90	минути	лекция	и	
упражнения)

Цел на занятието: Запознаване с различни техники за реагиране и справяне с негативни чув-
ства, отра зяване на вътрешни неудовлетворителни състояния, овладяване на гнева и туширане на аг-
ре сив на та раз драз нителност съобразно етнокултурните стереотипи.

Занятие 9: Тема “Тренинг за асертивно поведение и справяне с гнева и агресивността при 
хора със зависимости” (45	минути	лекция	45	минути	упражнения)

Цел на занятието: Запознаване с подходи и терапевтични средства за справяне с гнева и агре-
сия та.

Мултимодален подход за изграждане и терапия на агресивното поведение и справяне с гнева 
и тре нинг за асертивно поведение и изграждане на социални умения.

“Емоционален речник за изразяване на чувства”.
“Изобразяване и разпознаване на различен тип емоционални реакции”.
“Асертивно (неагресивно) изразяване на несъгласие с чуждо мнение”. 

Занятие 10: Тема “Овладяване на вербални и невербални умения и техники за асертивно 
поведение при хора със зависимости” (90	минути	упражнение)

Цел на занятието: практикум за усвояване на техники за асертивно поведение (6 сесии).
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Дизайн - ресурси за водещия

Всяка сесия е с продължителност по 15 минути.

Сесия 1 Определяне на гнева, враждебното отношение и агресията заедно с други членове на гру-
па та. Примери от живота и личния опит за прояви на агресия и насилие. Насилник-жертва. 
Об съж дане на отражението на гнева върху поведението и начините за решаване на проб-
ле мите. 
Техника „термометър на гнева”. 
Формиране на общ речник на преживявания с различна интензивност, като се акцентира 
вър ху гнева, раздразнителността, отмъстителността, враждебността като негативни ем оц-
и онални състояния. 
Анатомия на омразата и завистта. Гневът като индивидуален сценарий - предимства и не-
до статъци.

Сесия 2 Описание на ситуации, която предизвикват чувство на гняв и агресивно раздразнение. 
Споделяне на актуална ситуация, която предизвиква чувство на гняв и агресивна реакция 
от участниците и описване на детайли от нея. Обсъждане на последствията от прояви на 
гняв от всеки член от групата. Житейски преживявания на ситуации, които предизвикват 
гняв. 
Арт-техники на групова работа.

Сесия 3 Анализиране на рисунки със ситуации, които предизвикват гневна реакция. Фокусиране 
вър ху загубите и негативните последствия, до които води проявата на гняв с агресивна ре-
ак ция. Обсъждане на въпроса има ли ползи от проявата на гняв и те повече ли са от за-
гу бите. В какви ситуации гневните реакции трябва да се потискат. Участниците споделят 
всич ки възможни щети, до които води проявата на гняв. 
Рисуване на тема “Аз в ситуация на проява на гняв”.

Сесия 4 Разглеждане на рисунките с акцент върху детайлите на изобразяване на физически дей-
ствия. Обсъждане на физическата активност като обосновка за запознаване с про гре сив-
ната мускулна релаксация и автогенна тренировка. Задача за описване/рисуване на въз-
мож ности за справяне с физическите реакции при чувство на гняв.

Сесия 5 Обсъждане на преживяванията и споделяне на индивидуалните стратегиите за справяне 
с гнева. Драма-техники за ролеви игри за реакции при справяне с гнева и използване на 
въ об ражаеми ситуации „Представи си, че...”. Задача за рисуване на сцена с проява на гняв 
раз казване на история за начина, по който гневът може да се овладее.

Сесия 6 Представяне на личните истории за възможни начини за овладяване на гнева чрез разказ-
оп ис ание, рисунка или изиграване. Обратна връзка от водещия и другите членове на гру-
па та. Всеки описва, рисува или изиграва сцените така, както си ги представя и след това се 
спо делят впечатленията. Как другите виждат и възприемат историята.
Драма-техники за проиграване на въображаемите сцени с участието на избрани участници 
от групата. Сценарист, режисьор, актьори, публика и наблюдатели. Разпределяне на 
ролите и последователна размяна на ролите. Обсъждане и обратна връзка. Обобщение: 
пов то рение на въображаемите сцени на гневни и агресивни прояви с прилагане на ас ер-
тив ни техники за справяне и овладяване на агресивната раздразнителност.

2.3 Модул за работа с целева група лишени от свобода, лица с 
увреждания

Модул 3 Модул от програма “Асертивно поведение” за лица с увреждания
Цели Да се повишат знанията, уменията и компетенциите за асертивност в поведението 

и ре дуци ране на агресивността (утвърждаването на собствената откритост и дос-
тойн ство, насърчаваме и разпознаваме това поведение в другите, транс фор ми ра не 
на агресивните нагласи и насилието).
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Знания (теоретични познания):
•	 Да познава причините, същността и проявите на гняв и агресия като деструктивна 

фор ма за взаимодействие и адаптация;
•	 Да се запознаят с възможностите на асертивността за повишаване на индиви ду-

ал ната свобода, предимствата й в общуването, подобрява психологическото със-
то яние на този, който я използва;

•	 Да разпозвават и отличават различни опции на поведение - агресивно, неасер-
тив но, асертивно;

•	 Да различава не-асертивната личностна нагласа от асертивната и да оценява пре-
дим ствата на асертиваната;

•	 Да разпознават ситуациите, в които могат да проявяват асертивност като успешна 
стра тегия за взаимодействие (с кого, къде, защо и как).

Умения (практически познания):
•	 Да усвоява конструктивни социални умения и техники за справяне с гнева, за 

овла дяване на раздразнителността;
•	 Да умеят да разпознават собствените възможности и различните опции за реак-

ция и да управляват конструктивно поведението си чрез асертивно само утвър-
жда ване;

•	 Да усвоят умения за адекватно изразяване на чувствата и асертивно взаимодей-
ствие в общуването;

•	 Умения за асертивно утвърждаване, отстояване и защита на своите права при 
про ява на стереотипи, предразсъдъци, стигматизиране, неглижиране, дискрими-
на ция или насилие. 

Компетенции (очаквани):
•	 Да разпознават ситуациите, в които могат да проявяват асертивност като успешна 

стра тегия за взаимодействие (с кого, къде, защо и как);
•	 Да могат да използват различни възможности за асертивно самоутвърждаване и 

взаимо действие в общуването;
•	 Да се справят с гневни реакции и ексцесивно поведение, да оценяват, като из-

би рат форми и средства за асертивно самоутвърждаване пред неасертивните и 
агресивните;

•	 Да могат да прилагат умения за баланс при асертивното поведение на личните си 
нужди с тези на другите.

Съдържание Основна тематика „Асертивно поведение”

Целева група Хора с увреждания в заведения за лишаване от свобода

Методи на 
обучение

Презентации, ролеви игри, дискусии, дебати, казуси, коментар, анализ, упражнения, 
мозъчна атака, фокус-групи.

Продължител-
ност

16 учебни часа, разположени в 10 занимания, част от които 45, други 90 минутни.

Оценка Текуща - участие, активност, обратна връзка, анкета, тест

Ресурси Библиография: 
•	 Антология по социална работа, Съставител М. Дейвис, С., 2008.
•	 Бояджиева, Н. Митева, П. Гняв и агресивно поведение при децата. Превенция. 

Технологии. Методи за справяне. С., 2008.
•	 Далке, Р. Агресията като шанс, Пловдив, 2006.
•	 Лийбитър , Д. Мениджмънт на гнева (справяне с гнева). Антология по социална 

работа, Съставител М. Дейвис, С., 2008, 163-170.
•	 Маркс, Д. Физическа инвалидност, Антология по социална работа, Съставител М. 

Дейвис, С., 2008, 64-70.
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•	 Френч, С., Дж. Суейн, Перспективите на движението но хората с увреждания, 
Антология по социална работа, Съставител М. Дейвис, С., 2008,163-170,426-432.

•	 Фром, Е. Бягство от свободата, С., 1990.
•	 Фуко, М. Надзор и наказание. Раждането на затвора. С.,1998.
•	  Шулман, Л. Изкуството да се помага на индивиди, семейства и групи, С., 1999.

Занятие 1: Тема “Гняв, враждебност и агресивно поведение - “анатомия” на деструктив-
ност та” (90	минути	лекция	и	упрежнения) 

Цел на занятието: За запознае участниците с анатомията на дескруктивността в човешкото по-
ведение. Същност на гнева, като социален сценарий на поведението. Гняв, агресия и враждебност. Пус-
ко ви механизми на агресията и насилието. Последствия от агресивните прояви. 

Описание на занятието: Лекция. Анализ на случаи.
Работни понятия/ключови думи: гняв, агресия, агресивно поведение, деструктивност
Презентация/мини-лекция. 
Упражнения, интерактивни методи и техники: работа в малки групи по тема; други техники, 

ин струк ции и организация на приложение 
Обобщение и обратна връзка.

Занятие 2: Тема “Агресията като “шанс” и стратегия за справяне” (45	минути	лекция)

Цел на занятието: Да се представят различни становища за произхода, същността и функциите 
на агресията и мястото й в управлението на конфликтите и стратегиите за справяне с трудности и преч-
ки в социалната адаптация. Възможности за трансформиране на агресията от дескруктивна форма на 
его ис тично оцеляване и антиобществано поведение в конструктивна форма на отстояване и социално-
при ем ливо поведение 

Занятие 3: Тема “Същноста и особености на асертивността като адекватно неагресивно 
самоизразяване” (45	минути	лекция)

Цел на занятието: Защо ни е нужна асертивност в поведението? Кога и в какви ситуации да 
може се използва асертивност? (в ситуации на гняв и раздразнение, критика и недооценяване, нара ня-
ване, осмиване, конфликт, преговаряне и договаряне, когато има силно желание за постигане или не-
же ла ние за нещо, удовлетворение или неудовлетворение и др.)

Постигане на баланс при асертивното поведение на личните си нужди с тези на другите, от на-
ся  ме се към другите така, както те биха искали да се отнасят към нас, можем да избираме дали да дадем 
при  ор и тет на нашите или на чуждите нужди. 

Основни права на асертивната личност.

Занятие 4: Тема “Технологии за регулиране на поведението, справяне с гнева и усвояване 
на асертивни умения” продължителност (90	минути	лекция	и	упражнения)

Дизайн – ресурси за водещия

Степени на 
“лечебния” 
метод основан 
на подхода за 
ваксиниране 
срещу стрес 
(Новако)

•	 Информиране, запознаване и изследване на функциите на гнева, личните модели 
или пускови механизми и поведенчески реакции, които водят до ескалация на 
гнева. Процесът се подпомага от стандартизиран опис на провокации, дневници 
и йерархизиране на пускови механизми).

•	 Придобиване на умения у субекта да изгради стратегии за справяне с мисли и 
чув ства, които предизвикват гняв (фокусиране на вниманието, когнитивно пре-
струк ту ри ране, решаване на проблеми, усвояване на стратегии за снижаване на 
въз бу дата, умения за коопериране, емпатия, общуване, неагресивно само-утвър-
жда ване и др.

•	 Приложение и проверка на изградените умения и постепенно отработване на ре-
ал ни житейски ситуации чрез ролеви игри и въображаемо представяне на пре-
диш ни неприятни ситуации, предизвикващи гняв и агресивно разрешаване. 
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Програма за 
контрол на 
гнева – пет 
елемента от 
веригата на 
гнева

•	 Пускови механизми: събития, преценки, отношения или подозрения, които пред-
шес тват и предизвикват гняв (стандартизиран опис на провокации, дневници, 
йерар хията от пускови механизми).

•	 Знаци: физиологични или двигателно-кинестетични усещания, които изразяват 
гняв.

•	 Подсещания: методи за самоинструктиране, които преобразуват гнева.
•	 Редуктори: стратегии за редуциране или овладяване на гнева.
•	 Самооценяване и саморегулиране. 

Дневник на 
конфликтите

„Моите конфликти и как се справям с тях”

Занятие 5: Тема “Видове агресивното поведение, гняв, агресивна раздразнителност и 
вина” (45	минути	лекция)

Цел на занятието: Запознаване с видовете агресивно поведение, корените на гнева и връзката 
с прояви на ярост, агресивна раздразнителност и вина след агресия, ескалация и репродукция на екце-
сив ни форми на десклуктивно поведение.

Занятие 6: Тема: “Диагностика на агресивното поведение и употребата на насилие” (45	
минути	упражнение)

Цел на занятието: Запознаване с различни варианти, техники и инструменти за установяване 
на аг ре сив ните нагласи и поведение, свързано с употреба на насилие, съобразно етнокултурните и со-
ци ал  ните стереотипи. Тестиране и обратна връзка. Диагностика и оценяване на базисното състояние 
на на гласи за насилие и агресивно поведение и емоционалните състояния, свързани с последствията 
от него.

Занятие 7: Тема “Емпатия, емоционална интелигентност и формиране на умения за асер-
тив но просоциално поведение ” (45	минути	лекции)

Цел на занятието: Запознаване със същността, особеностите и видовете емпатия като емоцио-
нал но състояние и елемент на емоционалната и социална интелигентност. Фокусиране върху ролята на 
ем па тичното общуване като умение за асертивно взаимодействие и конструктивно само утвър жда ване 
и елемент на просоциалното поведение в управлението и решаването на конфликти.

Занятие 8: Тема “Техники за адекватно изразяване на чувства, овладяване на гнева и 
агресивната раздразнителност ” (90	лекции	лекция	и	упражнения)

Цел на занятието: Запознаване с различни техники за реагиране и справяне с негативни чув-
ства, отразяване на вътрешни неудовлетворителни състояния, овладяване на гнева и туширане на аг-
ре си вната раздразнителност съобразно етнокултурните стереотипи.

Занятие 9: Тема “Тренинг за асертивно поведение и справяне с гнева и агресивността при 
хора с увреждания” (45	минути	лекция	и	45	минути	упражнения)

Цел на занятието: за познаване с подходи и терапевтични средства за справяне с гнева и агре-
сията.

Мултимодален подход за изграждане и терапия на агресивното поведение и справяне с гнева 
и тренинг за асертивно поведение и изграждане на социални умения

“Емоционален речник за изразяване на чувства”
“Изобразяване и разпознаване на различен тип емоционални реакции”
“Асертивно (неагресивно) изразяване на несъгласие с чуждо мнение” 

Занятие 10: Тема “Овладяване на умения и техники за асертивно поведение при хора с 
увреждания” (90	минути	упражнение)

Цел на занятието: практикум за усвояване на техники за асертивно поведение (6 сесии)
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Дизайн – ресурси за водещия

Всяка сесия е с продължителност по 15 минути.

Сесия 1 Определяне на гнева, враждебното отношение и агресията заедно с други членове на гру-
па та. Примери от живота и личния опит за прояви на агресия и насилие. Насилник-жертва. 
Об съж дане на отражението на гнева върху поведението и начините за решаване на про-
бле мите. Техника „Термометър на гнева”. 
Формиране на общ речник на преживявания с различна интензивност като се акцентира 
вър ху гнева, раздразнителността, отмъстителността, враждебността като негативни ем-
оцио нални състояния. 
Анатомия на омразата и завистта. Гневът като индивидуален сценарий - предимства и 
недостатъци.

Сесия 2 Описание на ситуации, която предизвикват чувство на гняв и агресивно раздразнение. Спо-
де ля не на актуална ситуация, която предизвиква чувство на гняв и агресивна реакция от 
уч аст ниците и описване на детайли от нея. 
Обсъждане на последствията от прояви на гняв от всеки член от групата. Житейски пре жи-
вя вания на ситуации, които предизвикват гняв. Арт-техники на групова работа.

Сесия 3 Анализиране на рисунки, представящи ситуации, предизвикващи гневна реакция. 
Фокусирани върху загубите и негативните последствия, до които води проявата на гняв с 
агресивна реакция. 
Участниците споделят всички възможни „ползи” и/или щети, до които води проявата на 
гняв. 
Рисуване на тема „Аз и моят гняв”.

Сесия 4 Разглеждане на рисунките с акцент върху детайлите на изобразяване на физически 
действия. Обсъждане на физическата активност като обосновка за запознаване с 
прогресивната мускулна релаксация и автогенна тренировка. Задача за описване/рисуване 
на възможности за справяне с физическите реакции при чувство на гняв.

Сесия 5 Обсъждане на преживяванията и споделяне на индивидуалните стратегии за справяне с 
гнева. Драма-техники за ролеви игри за реакции при справяне с гнева и използване на въ-
об ражаеми ситуации „Представи си, че...”. Задача за рисуване на сцена с проява на гняв и/
или разказване на история за начина, по който гневът може да се овладее. 
Мо гат ли агресивно-защитните и нападателни реакции да се трансформират в асертивни?

Сесия 6 Представяне на личните истории за възможни начини за овладяване на гнева чрез разказ-
оп исание, рисунка или изиграване. Обратна връзка от водещия и другите членове на гру-
па та. Всеки описва, рисува или изиграва сцените така както си ги представя и след това се 
спо делят впечатленията. Как другите виждат и възприемат историята.
Проиграване чрез драма-техники на въображаемите сцени с участието на избрани уч аст-
ни ци от група. Сценарист, режисьор, актьори, публика и наблюдатели. Разпределяне на ро-
ли те и последователна размяна на ролите. Обсъждане и обратна връзка. 
Обобщение: повторение на въображаемите сцени на гневни и агресивни прояви с при ла га-
не на асертивни техники за справяне и овладяване на агресивнната раз драз ни телност.
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3. ЛЕКЦИОННО-ТРЕНИНГОВА ПРОГРАМА ЗА 
ЕТНОТОЛЕРАНТНОСТ

Георги	Милков,	Елена	Болтаджиева	

3.1 Модул за работа с целева група лишени от свобода – роми
Модул 1 Модул от програма за етнотолерантност с целева група роми

Цели Да се повишат знанията, уменията и компетенциите на специалистите за работа в 
мул ти кул тур на сре да за при ла гане на подходи за насърчаване на много образието в 
за тво рите, с фо кус толерантност, търпимост и хармония към представители на раз-
лич ни етнически групи с фокус роми.

Знания (теоретични познания):
•	 Да познават причините за възникване на напрежение, агресия и конфликти на ос-

но ва та на различна етническа принадлежност с фокус лишени от свобода роми. 
•	 Да разпознават различни форми на поведение на нетолератност, агресия и кон-

флик ти на основата на различна етническа принадлежност с фокус лишени от 
сво бода роми. 

•	 Да се запознаят с работещи модели на поведение, което утвърждава хармония, 
раз би ра телство и мирно съвместно съжителство на представители на различни 
ет нически групи.

•	 Да различават лишени от свобода с преобладаващи толерантни и нетолерантни 
на гла си и прояви в поведението, които има различни нагласи към лишени от сво-
бо да роми. 

•	 Да разпознават ситуации, в които може да възникне напрежение или конфликт 
на основата на нетолерантност към лишени от свобода роми.

Умения (практически познания):
•	 Да усвояват конструктивни социални умения за справяне да тренира различни 

техники на толерантно поведение към различни етнически групи с фокус лишени 
от свобода роми.

•	 Да умеят да идентифицират, формулират и прилагат позитивни модели на по ве-
де ние и практики, които да утвърждават среда на разбирателство и хармония 
меж ду лишени от свобода - представители на различни етнически групи с фокус 
роми.

•	 Да защитават и отстояват принципите на хармония, разбирателство и мирно съв-
мест но съжителство на представители на различни етнически групи в затвора.

•	 Да умеят да демонстрират и практикуват антидискриминационен стил в об щу ва-
не то, като използват подходи за насърчаване на многообразието в затворите, ин-
тер активни действия за толерантност и търпимост. 

Компетенции (очаквания):
•	 Да разпознават ситуациите, в които могат да се проявят признаците на не то ле-

рант  ност, като основа за напрежение и агресия с фокус лишени от свобода роми.
•	 Да могат да използват различни възможности за утвърждаване и взаимодействие 

в об щуването на основата на различна етническа принадлежност с фокус лишени 
от свобода роми. 

•	 Да се справят в различни ситуации с неразбирателство, напрежение и агресия с 
уч ас тието на лишени от свобода - представители на различни етнически групи с 
фо кус лишени от свобода роми, като избират форми и средства и методи за мир-
но разрешаване.

•	 Да постигат баланс между собствените възгледи и принципи и правилата в мес-
та та за лишаване от свобода за толерантно отношение към представители на 
раз лич ни етнически групи с фокус лишени от свобода роми. 



74

VIII. МЕТОДИЧЕСКИ РАЗРАБОТКИ

ПОМАГАЛО СЪС СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ПРОГРАМИ ЗА РАБОТА С ОСЪДЕНИ НА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЛИЦА

Съдържание Основна тематика „Етноолерантност”.

Целева група Лишени от свобода роми.

Методи на 
обучение

Презентации, ролеви игри, дискусии, дебати, казуси, тренинг, коментар, анализ, уп-
раж нения, мозъчна атака, фокус-групи.

Продължи-
телност

16 учебни часа, разположени в 10, част от които 45, други 90 минутни.

Оценка Форма, начин и средства на оценяване.

Ресурси Библиография:
•	 ЗАКОН за изпълнение на наказанията и задържането под стража.
•	 Декларация за принципите на толерантността, приета с резолюция 5.61 на Ге не-

рал на та конференция на ЮНЕСКО 16.11.1995 г.
•	 Въведение в концепцията за права на човека, Български Хелзински комитет, 09 

Юни 2009.
•	 Междукултурно обучение T-Kit, © 2003, Съвет на Европа и Европейска комисия.
•	 “Отпадащите роми” - изследователски труд, 2009, Институт “Отворено общество”- 

София; Философски факултет на Софийски университет “Св. Климент Охридски”.
•	 Тренинг “Толерантност”, 2012, Кирил Кунчев, психолог.
•	 Граждански доклад за изпълнението на Националната стратегия за интеграция 

на ромите и Плана за изпълнение на Десетилетие на ромското включване в 
България през 2012, Decade of Roma Inclusion Secretariat Foundation.

•	 Първопроходецът в ромската общност, д-р Йосиф Нунев, ©2008 Фондация С.Е.Г.А.

Занятие 1: Тема “Толерантност, различия и етноси.” (45	 минути	 лекция	 и	 45	 минути	
упражнения)

Цел на занятието: Да се запознаят участниците с базисни понятия, като се насърчава то ле рант-
ността сред лишените от свобода чрез познание и приемане на различията. Да се повишат знанията и 
уме нията за различните форми на дискриминация, ксенофобия, расизъм и езика на омразата.
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Дизайн – ресурси за водещия

Описание на 
занятието

Примерна схема за последователност и вид на техниките: програмата с часове и 
почивки - съдържа подтеми и сесии.
•	 Въведение: Добре дошли към участниците! Откриване. Запознаване с групата. 

Представяне на хода на работата. Въведение в темата. Очаквания.
Пример: 
Добре е във Въведението да постигнете договореност с групата за това как ще ра-
бо тите. То е важно, ако започвате работа с нова група. Важно е всеки участник да 
из ра зи мнение и да се включи с предложения при съставянето на „Споразумение“ 
или „Правила на групата“, така че то да отразява разбиранията на всички за това 
как приемат да се държат един с друг и в заобикалящата среда. 
В началото на заниманието представете и съгласувайте с участниците планираните 
дей ности - в дългосрочен план или конкретно за това занимания. 
Можете да представете програмата по забавен и приветлив начин, например вър-
ху голям лист хартия, като обозначите планираното с различни цветове. Добре е 
про гра мата да остане на видно място за участниците до края на заниманието.
•	 Запознаване на групата с работните понятия/ключови думи: дискриминация, 

то ле рант ност, хуманизъм, общност, различия, етноси, етнически групи, мал цин-
ства, и т.н.

Пример: Какво е дискриминация?
Определение: Установено по закон неравенство, унижаване или подценяване на 
граж дани поради тяхната народност, раса, религия и други признаци; ог ра ни ча ва-
не или лишаване от права и потискане на определена категория хора. 
В допълнение, на групата може да се предложат кадри - снимки, видео, вестни кар -

ски изрезки, визуализиращи дискриминационно поведение. Често визията, говори 
по вече от словото.Това ще помогне за по-лесно усвояване на понятията.

Методи 
на работа/
материали за 
водещия

Упражнения, интерактивни методи и техники - въвеждане на теми, проверка на 
зна нията, работа в малки групи по тема; други техники, инструкции и организация 
на приложение; обмен на опит между участниците и представяне на добри прак ти-
ки. Презентации, които помагат да се разбере как различни видове предразсъдъци 
вли яят върху човек, група, обществото.
Презентации на различни дейности и техники, които провокират разбирането за 
пред раз съ дъци, стереотипи, дискриминация и връзката между тях.
Анализ на примери за ефекта и влиянието на предразсъдъците. Дискусия за на чи-
ни те на преодоляване на предразсъдъците вътре в пенитенциарната институция и 
в обществото.
Възможни необходими материали: флип - чарт, флумастери, мултимедиен про жек-
тор, снимки, материали за раздаване на участниците, снимки, презентации. Ма те-
ри алите логично следват избраните от водещия подходи.

Обобщение, 
оценка, обратна 
връзка

Можете да използвате всеки познат подход, за да получите информация за това 
как са се чувствали участниците в групата, доколко времето заедно им е било по-
лез но, как оценяват случилото се.

Занятие 2: Тема “Концепции за защита правата на човека” (45	минути	лекция)

Цел на занятието: Да се запознаят участниците с най-популярните концепции за правата на 
чо века, като се повишат знанията и уменията на персонала в местата за лишаване от свобода по темите 
ви дове права на човека, произход на правата на човека, почитивни и морални права, Правата на чо-
ве ка в националния правов ред, Необходимостта от права на човека, Правата на човека в сравнение с 
дру ги ценности.
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Дизайн – ресурси за водещия

Въведение Водещият представяне целите на занятието. 
Провокира групата за отговори: Важна ли е темата? Защо трябва да се знае и го-
во ри за права?

Презентиране на 
темата

До къде се простират правата на човек?
Може да се очертаят на постер, ориентировъчни гранични линии: Защита на 
живота; 
Свобода	на	мисълта,	съвестта,	религията,	мнението	и	словото;
Равенство	пред	закона;	начин	на	живот,	прехрана	и	здравеопазване;	икономическо	
раз	витие	и	благосъстояние,	 дискриминация	и	раси,	малцинствени	 групи,	 хора	 с	
недъзи.
Дискусия в групата: Какво стои зад всяка гранична линия, в която се намира кон-
крет но изброеното право?

Водещият може да представи произволен член от Всеобщата декларация за пра-
ва та на човека и да помоли групата да сподели със свои думи, и според своите 
ви ж да ния как разбира написаното в него.

Двойствената 
позиция на ЛЛС

Можете да разиграете ролева игра, чрез която лишените в групата, да опитат да 
се поставян на мястото не на извършил, а на потърпевш от престъпление.
Чрез казус/или няколко такива да се опита да се представи двойнствената по зи-
ция на ЛЛС: от една страна те се имот правото да изискват спазване на техните 
пра ва, но от друга - самите те са отнели или нарушили нечие основно човешко 
право!

Занятие 3: Тема “Равнопоставеност и дискриминация” (45	минути	лекция)

Цел на занятието: Запознаване с политиките за равнопоставеност, видовете дискриминация и 
прак тика до момента на компетентните институции. Национален план за действие за насърчаване на 
рав но поста веността на жените и мъжете за 2015 г.

Държавна политика за насърчаване на равнопоставеността на жените и мъжете; 

•	 Равна степен на икономическа независимост; 

•	 По-добро съвместяване на професионалния и семейния живот; 

•	 Насърчаване на равното участие на жените и мъжете в процесите на взимане на решения; 

•	 Достойнство, неприкосновеност на личността и предотвратяване на насилието въз основа 
на пола; 

•	 Премахване на стереотипите, основани на пола, и противодействие на множествената 
дискри ми нация; 

•	 Популяризиране и прилагане на добри европейски практики в областта на равно пос та ве-
ност та на жените и мъжете на национално ниво.

Ресурси: Национален план за действие за насърчаване на равнопоставеността на жените и 
мъжете за 2014 г.

Занятие 4: Тема “Дискриминация - видове дискриминация” (90	минути,	 в	т.ч.	 45	минути	
лекция	и	45	минути	упражнения)

Цел на занятието: Да се повишат знанията и уменията на персонала в местата за лишаване от 
свобода по темите за дискриминация и видове дискриминация, обмен на опит между участниците и 
пред ставяне на добри практики.

•	 Дискриминацията, като социално явление - причини и механизми за проявяването.

•	 Видове дискриминация.
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•	 Механизми за защита. Национална мрежа за защита.

•	 Практика на Съда на ЕС и Европейския съд по правата на човека

Ресурси: Петър Василев, Видовете дискриминация и защитата срещу тях според практиката на 
съда на ЕС и Европейският съд по правата на човека.

Занятие 5: Тема “Нагласи, Стереотипи, Предразсъдъци” (45	 минути	 лекция	 и	 45	 минути	
упражнения)

Цел на занятието: Участниците да идентифицират базови предразсъдъци и нагласи, като тре-
нират умения, свързани със съответната тема и да помогнат на участниците да достигнат до раз поз на-
ване на прояви на дискриминация и усвояване на по-успешни стилове на справяне. Обучението е ба зи-
ра но на учене чрез преживяване - ролеви игри.

•	 Произход на дискриминацията;

•	 Взимане на решения, базирани на ценности;

•	 Дискриминация на работното място;

•	 Отношения мнозинство-малцинство;

•	 Социална изолация и социални влияния;

•	 Предразсъдъци, свързани с етническия произход;

•	 Подход при разпит на лице, засегнато от дискриминационна проява;

•	 Отношения между хора с различна сексуална ориентация;

•	 Социална изолация и социални влияния;

•	 Предразсъдъци, свързани със сексуалната ориентация;

•	 Слово на омраза.

Дизайн – ресурси за водещия

Работа в 
малки групи

“Групи в обществото и в затвора”
Изграждане на профила на три групи уязвими ЛЛС
Разделяне на 3 групи. 
Задачата: изграждане на профил на трите уязвими групи:
•	 Роми;
•	 Наркозависими;
•	 Хора с увреждания.
Обсъждане и насочване към формулиране на понятието уязвими групи. 
•	 Кои са те в обществото? 
•	 А в затвора, сред л. св.? 
•	 Какво знаем за това как да общуваме с групи в неравностойно положение - хората с 

увреждания, наркозависими и роми.

Занятие 6: Тема “Близки и далечни – лишени от свобода лица.” (45	минути	лекция	и	45	мину-
ти	упражнения)

Цел на занятието: Да се запознаят участниците с международните стандарти за третиране на 
ли ше ните от свобода, като се повишат знанията и уменията на персонала в местата за лишаване от сво-
бо да по темата.

•	 Международни стандарти;
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•	 Национална правна рамка.

Ресурси: „Хартата за правата и задълженията на лишените от свобода и опасните за об щес тво-
то лица”, по чл. 69, ал. 2 от Президентски указ от 30 юни 2000 г., № 230 (Наредба относно нор ми те в пра-
вил ника за изправителните институции и лишаващите и ограничаващи свободата мерки.), из ме нен от 
Президентски указ от 5 юни 2012 г., № 136.

Занятие 7: Тема “Управление на конфликти в етническите групи. Решаване на спорове. 
Медиация” (45	минути	лекция	и	45	минути	упражнения)

Цел на занятието: Да се запознаят участниците с възникване на конфликтите, техните етапи, 
уп равление, видове, специфика в етническите групи. Изучаване на инструментите, необходими за ре-
ша ването на диспути, преговори, посредничество и фасилитиране, от невербалното поведение в кон-
фликт ни ситуации и анализа на конфликтите, които могат да възникнат в местата за лишаване от сво-
бо да. Проблема за конфликтите, разгледан в светлината на правата на човека и гражданина, опитът на 
дру ги страни в тази област.

•	 Стратегии и модели за решаване на спорове;

•	 Стратегии за управление и регулиране на етнически конфликти;

•	 Медиация;

•	 Интеграция и политика на мултикултурализма.

Ресурси: Наръчник за партниране при решаване на конфликти, Фондация Европартньори 
2000, София 2001.

Дизайн – ресурси за водещия

Загряваща 
техника
На границата

Предложение за дейности:
Необходими материали: Хартиена лепенка, с която се очертава граница на пода
Необходимо е свободно пространство за придвижване по време на играта.
Участниците застават от двете страни на линията /границата/ - един срещу друг. 
Правила на играта: Всеки участник трябва да убеди този срещу него, да премине от 
неговата страна на линията.
Всеки, който успее да убеди участника срещу него да премине от неговата страна, 
по лу чава точка. Целта на играта е всеки да получи максимален брой точки.
Дискусия на резултатите от играта.

Въвеждане в 
темата. 
Конфликт

Водещият въвежда в темата, като обяснява чрез презентация:
 9 Какво представлява конфликтът?
 9 Как да управляваме конфликта?
 9 Проявления на конфликта;
 9 Нива на конфликта;
 9 Причини за конфликта; 
 9 Цикъл на конфликта.

Преговори
и
медиация

Водещият разяснява основните разлики между принципни преговори и преговори 
основани на интереси - презентация
Анализ на играта “На границата”
Запознаване на участниците с медиацията, като процедура: принципи, участници, 
етапи - презентация.

Основни 
комуникативни 
техники

Водещият запознава участниците с основните инструменти (техники) при 
преговори, посредничество и управление на конфликти - презентация	 и	
упражнения.
1. Активно слушане
Упражнение: Развален телефон.
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2. Невербална комуникация 
Упражнение: показване на снимки на хора, по които участниците да познаят какво 
изразяват техните лица и мимики.
3. Уеднаквяване 
Упражнение: Участниците се уеднаквяват в пространството и водят спор. 
4. Емпатия 
5. Задаване на въпроси 
Упражнение: Участниците се разделят по двойки. Всеки един трябва да каже на 
парт ньора си едно твърдение, а другият трябва да зададе един въпрос, чрез който 
да разбере житейската история, която е довела до това твърдение.

Правата на 
човека

Проблемът за конфликтите, разгледан в светлината на правата на човека и граж да-
ни на, опитът на други страни в тази област.
Разглеждане на казуси.

Закриване 
на груповата 
среща

Благодарност за участието и споделяне на впечатления.

Занятие 8: Тема “Защита срещу изтезания или жестоко, нечовешко или унизително отна ся-
не/наказание.” (45	минути	лекция)

Цел на занятието: Да се повишат знанията и уменията на персонала в местата за лишаване от 
сво бода по темите чрез запознаване с международните стандарти за защита от изтезания, жес то ко, 
нечовешко или унизително отнасяне/наказание. Представяне на международните договори, за бра ня-
ва щи подобно третиране и юриспруденцията на органите, които ги тълкуват - Европейския съд по пра-
ва та на човека, Комитета по правата на човека и Комитета срещу изтезанията на ООН. 

Ресурси: Защита от изтезания, жестоко, нечовешко или унизително отнасяне или наказание, 
Красимир Кънев, 2009, Издателство „Сиби“

Занятие 9: Тема “Защита срещу експлоатация, насилие и тормоз.” (45	минути	лекция)

Цел на занятието: Да се повишат знанията и уменията на персонала в местата за лишаване от 
сво бода по темите чрез запознаване с Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания.

Ресурси: Комисия за защита от дискриминация

Занятие 10: Тема “Социална интеграция и реинтеграция с лишените от свобода.” (45	ми	ну-
ти	лекция	и	45	минути	упражнения)

Цел на занятието: Да се запознаят участниците с основните понятия и концепции за ин те гра-
ция на лишените от свобода, като се повишат знанията и уменията на персонала в местата за лишаване 
от свобода по темите чрез използване на различни методи за интерактивно обучение.

•	 Методология за социално включване на лишени от свобода;

•	 Ресоциализация на лишените от свобода чрез професионална квалификация и обучение; 

•	 Центрове за социално включване на лица, освободени от местата за лишаване от свобода. 

Повишаване възможностите за активно поведение на пазара на труда и подпомагане процеса 
на ре ин теграция на лишените от свобода чрез включване в курсове за ограмотяване, професионална 
ква ли фикация и усвояване на ключови компетентности. 

Ресурси: “Методология за социално включване на лишените от свобода по проект “Без гра ни-
ци за социално включване на лишените от свобода”, Държавно предприятие “Фонд затворно дело”.
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3.2 Модул за работа с целева група лишени от свобода - 
наркозивисими

Модул 2 Модул от програма за етнотолерантност с целева група наркозависими 
лица

Цели Да се повишат знанията, уменията и компетенциите на специалистите за работа в 
мул ти кул тур на среда за прилагане на подходи за насърчаване на многообразието в 
зат во рите, с фокус толерантност, търпимост и хармония към представители на раз-
лич ни етнически групи с фокус наркозависими лица.

Знания (теоретични познания):
•	 Да познава техники за умения за контрол, познаване и използване на личните 

пред пазни средства.
•	 Да познава основните правила за поддържане на безопасна работа с об ор уд ва-

не то и техниката на работното място.
•	 Да познава нормативите за санитарно - хигиенните условия на труд.
•	 Да познава принципите на делово общуване, методите на вербални и невербални 

ко му ни кации и ролята на комуникациите при контакт с възрастни с хронични за-
бо ля вания и зависимости.
Умения (практически познания):

•	 Да умее да прилага индивидуален подход към всеки отделен случай.
•	 Да умее да взима бързо решения, да бъде концентриран, отговорен и са мо сто ят-

ел ен.
•	 Да умее да формулира проблеми, задава въпроси и дава удовлетворяващи от го-

во ри.
•	 Да умее да планира и провежда систематизирана социална работа с възрастни с 

хро нич ни заболявания и зависимости.

•	 Да умее да работи в екип, за съдействие на членовете на екипа за изпълнение на 
кон крет ни задачи и търсене на помощ от тях, както и да се отнася с чувство за от-
го вор ност при изпълнение на задачата, която му е възложена.

•	 Да умее да работи в екип с медицинско лице, психолог и юрист, с оглед решаване 
про бле мите на клиента, при необходимост.

•	 Да умее да оценява качеството на извършената работа в съответствие с нор ма-
тив  ни те изисквания и приетите критерии в дейността - точност, целе съо браз-
ност, функ ционалност, прецизност в изпълнението, качество и обем на работата.

•	 Да умее да подпомага взаимодействието между институциите.
Компетенции (очаквания):

•	 Да познава основните на социалната работа.
•	 Да познава специфичните характеристики на социалната работа при възрастни с 

хро нич ни заболявания и зависимости.
•	 Да може да насочва и придружава своите клиенти пред медицински, социални, 

съ деб ни и други институции, с оглед удовлетворяване на техните индивидуални 
по треб ности.

•	 Да може да използва и да попълва работната документация - анкетни карти, фор-
му ля ри, дневници и други документи за извършените от него работи.

•	 Да може да изготвя отчет за извършената работа, установяване и поддържане на 
де ло ви отношения с клиенти и партньори.

•	 Да спазва стандартите и критериите за социална работа с възрастни с хронични 
за бо ля вания, с физически и сензорни увреждания.

Съдържание Толерантност, етнически групи, наркозависими лица.

Целева група Лишени от свобода наркозависими лица.
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Методи на 
обучение

Презентации, ролеви игри, дискусии, дебати, казуси, коментар, анализ, упражнения, 
мозъчна атака, фокус-групи. 

Продължи-
телност

10 занимания, 16 учебни часа, от които 10 часа лекции и 6 часа упражнения.

Оценка Форма, начин и средства на оценяване.

Ресурси Библиография:
•	 Браун, А. (2008) Работа с групи. В: Антология Социална работа. София: 

Университетско издателство „Свети Климент Охридски”
•	 Наркотици, престъпления и наказания, Български хелзинкски комитет, С., 2007
•	 Наредба № 2 от 22 март 2010 г. за условията и реда за медицинското обслужване 

в местата за лишаване от свобода (НУРМОМЛС)
•	 Пенитенциарната политикиа и системи в република България, 2011, Център за из-

след ване на демокрацията
•	 Европейски доклад за наркотиците 2015, Европейския център за мониторинг на 

нар ко тиците и наркоманиите (EMCDDA).

Занятие 1: Тема “Толерантност, различия и етноси.” (45	 минути	 лекция	 и	 45	 минути	
упражнения)

Цел на занятието: Да се запознаят участниците с базисни понятия, като се насърчава то ле ран-
тно стта сред лишените от свобода чрез познание и приемане на различията. Да се повишат знанията и 
ум ени ята за различните форми на дискриминация, ксенофобия, расизъм и езика на омразата.

Дизайн – ресурси за водещия

Описание на 
занятието

Примерна схема за последователност и вид на техниките: програмата с 
часове и почивки - съдържа подтеми и сесии.

 9 Въведение: Добре дошли към участниците! Откриване. Запознаване с 
групата. Представяне на хода на работата. Въведение в темата. Очаквания.

Пример: 
Добре е във Въведението да постигнете договореност с групата за това как ще 
рабо тите. То е важно, ако започвате работа с нова група. Важно е всеки уч аст-
ник да изрази мнение и да се включи с предложения при съставянето на „Спо-
ра зу ме ние“ или „Правила на групата“, така че то да отразява разбиранията на 
всич ки за това как приемат да се държат един с друг и в заобикалящата среда. 
В началото на заниманието представете и съгласувайте с участниците пла ни-
ра ните дейности - в дългосрочен план или конкретно за това занимания. 
Можете да представете програмата по забавен и приветлив начин, например 
вър ху голям лист хартия, като обозначите планираното с различни цветове. 
Добре е програмата да остане на видно място за участниците до края на за ни-
ма нието.

 9 Запознаване на групата с работните понятия/ключови думи: дис кри ми на-
ция, толерантност, хуманизъм, общност, различия, етноси, етнически групи, 
мал цинства, и т.н.

Пример: Какво е дискриминация?
Определение: Установено по закон неравенство, унижаване или подценяване 
на граждани поради тяхната народност, раса, религия и други признаци; ог ра-
ни ча ва не или лишаване от права и потискане на определена категория хора. 
В допълнение, на групата може да се предложат кадри - снимки, видео, вест-
ни кар ски изрезки, визуализиращи дискриминационно поведение. Често ви-
зия та, говори повече от словото. Това ще помогне за по-лесно усвояване на 
по ня тията.
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Методи на работа/
материали за 
водещия

Упражнения, интерактивни методи и техники - въвеждане на теми, проверка 
на знанията, работа в малки групи по тема; други техники, инструкции и ор-
га ни за ция на приложение; обмен на опит между участниците ипредставяне 
на добри практики. Презентации, които помагат да се разбере как различни 
видове предразсъдъци влияят върху човек, група, обществото.
Презентации на различни дейности и техники, които провокират разбирането 
за пред раз съ дъци, стереотипи, дискриминация и връзката между тях.
Анализ на примери за ефекта и влиянието на предразсъдъците. Дискусия за 
на чи ните на преодоляване на предразсъдъците вътре в пенитенциарната ин-
сти туция и в обществото.
Възможни необходими материали: флип -чарт, флумастери, мултимедиен про-
жек тор, снимки, материали за раздаване на участниците, снимки, пре зен та-
ции. Материалите логично следват избраните от водещия подходи.

Обобщение, оценка, 
обратна връзка

Можете да използвате всеки познат подход, за да получите информация за 
това как са се чувствали участниците в групата, доколко времето заедно им е 
било полезно, как оценяват случилото се.

Занятие 2: Тема “Концепции за защита правата на човека.” (45	минути	лекция)

Цел на занятието: Да се запознаят участниците с най-популярните концепции за правата на 
чо ве ка, като се повишат знанията и уменията на персонала в местата за лишаване от свобода по темите 
ви до ве права на човека, произход на правата на човека, почитивни и морални права, Правата на чо-
ве ка в националния правов ред, Необходимостта от права на човека, Правата на човека в сравнение с 
други ценности.

Дизайн – ресурси за водещия

Въведение Водещият представяне целите на занятието. 
Провокира групата за отговори: Важна ли е темата? Защо трябва да се знае и 
говори за права?

Презентиране 
на темата със 
специфика към лица 
употребяващи или 
зависими от психо-
активни вещества

До къде се простират правата на човек?
Може да се очертаят на постер, ориентировъчни гранични линии:
•	 Защита на живота;
•	 Свобода на мисълта, съвестта, религията, мнението и словото;
•	 Равенство пред закона; начин на живот, прехрана и здравеопазване;
•	 Икономическо развитие и благосъстояние;
•	 Дискриминация и раси, малцинствени групи, хора с недъзи.
Дискусия в групата: Какво стои зад всяка гранична линия, в която се намира 
кон кретно изброеното право?
Специфичното по отношение на правата на зависимите лица?
Представяне пред групата на факта, че зависимите лица имат свои права.
За висимостта е призната за болест още през 1951 год. е като такава е вклю-
че на в Международната класификация на болестите. И макар у нас и в об-
щес твото да липсва адекватно разбиране и признаване на това, то е факт. 
Дис кри минацията и маргинализацията на зависими лица не е приемлива. 
Нар ко зависимите имат право на същата подкрепа, включително социална и 
ме ди цинска, како всеки друг. 
Именно на база правото на здравна грижа, дори в МЛС, постъпилите лишени 
при първоначалното интервю има раздел “Злоупотреба с наркотици”. Затова 
по стъп ващите ЛЛС с абстинентни прояви получават медицинска помощ, пси-
хи ат рич на и психологична консултация. Лицата, включени в метадоново под-
дър жа щи програми, продължават лечението си и след постъпване в затвора 
или ареста.

Съгласни или не Може да се разиграе упражнение, при което водещия изчита, или изписва на 
пос тер всяко едно от слените твърдения:
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Според Световната здравна организация (СЗО, 2004 г.) зависимостта е:
•	 Болестно състояние, което веднъж възникнало остава отпечатък в био хи-

мия та на мозъка и се превръща в хронично заболяване с повторяем ха рак-
тер (рецидивиращо заболяване). 

•	 Зависимостта може да засегне всяко човешко същество, НЕ е липса на воля 
или си ла на ха рак тера, и често се съпровожда и от други болести на тялото 
и пси хиката. 

•	 Зависимостта към наркотици се изгражда постепенно като преминава през 
етапи на експериментиране (от любопитство, за удоволствие, за отпус ка не), 
активно търсене ( за да се постигне същия ефект, но с по-голямо ко ли чес-
тво) и загуба на контрол (употребата на наркотици става водеща и кон тро-
ли ра повечето дейности, мисли и чувства на употребяващия).

Помолете участниците в групата, чрез даден знак да споделят приемат или не 
всяко от трите твърдения. Обсъдете резултатите.

Занятие 3: Тема “Равнопоставеност и дискриминация.” (90	минути	лекция	и	упражнения)

Цел на занятието: Запознаване с политиките за равнопоставеност, видовете дискриминация и 
прак тика до момента на компетентните институции.

Национален план за действие за насърчаване на равнопоставеността на жените и мъжете за 
2015 г. Държавна политика за насърчаване на равнопоставеността на жените и мъжете; 

•	 Равна степен на икономическа независимост; 

•	 По-добро съвместяване на професионалния и семейния живот; 

•	 Насърчаване на равното участие на жените и мъжете в процесите на взимане на решения; 

•	 Достойнство, неприкосновеност на личността и предотвратяване на насилието въз основа 
на пола; 

•	 Премахване на стереотипите, основани на пола, и противодействие на множествената дис-
кри ми на ция; 

•	 Популяризиране и прилагане на добри европейски практики в областта на рав но по ста ве-
ност та на жените и мъжете на национално ниво.

Занятие 4: Тема “Дискриминация - видове дискриминация.” (45	минути	лекция	и	45	минути	
упражнения)

Цел на занятието: Да се повишат знанията и уменията на персонала в местата за лишаване от 
сво бо да по темите за дискриминация и видове дискриминация, обмен на опит между участниците и 
пред ста вя не на добри практики.

•	 Дискриминацията, като социално явление - причини и механизми за проявяването;

•	 Видове дискриминация;

•	 Механизми за защита. Национална мрежа за защита;

•	 Практика на Съда на Европейския съюз и Европейския съд по правата на човека.

Занятие 5: Тема “Нагласи, Стереотипи, Предразсъдъци.” (45	 минути	 лекция	 и	 45	 минути	
упражнения)

Цел на занятието: Участниците да идентифицират базови предразсъдъци и нагласи, като тре-
ни рат умения, свързани със съответната тема и да помогнат на участниците да достигнат до раз поз на-
ване на прояви на дискриминация и усвояване на по-успешни стилове на справяне. Обучението е ба зи-
ра но на учене чрез преживяване - ролеви игри.

•	 Произход на дискриминацията;
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•	 Взимане на решения, базирани на ценности;

•	 Дискриминация на работното място;

•	 Отношения мнозинство-малцинство;

•	 Социална изолация и социални влияния;

•	 Предразсъдъци, свързани с етническия произход;

•	 Подход при разпит на лице, засегнато от дискриминационна проява;

•	 Отношения между хора с различна сексуална ориентация;

•	 Социална изолация и социални влияния;

•	 Предразсъдъци, свързани със сексуалната ориентация;

•	 Слово на омраза.

Занятие 6: Тема “Етнотолерантност към наркозависими лица лишени от свобода.” (45	
минути	лекция)

Цел на занятието: Да се запознае персоналът в местата за лишаване от свобода с модели и доб-
ри практики за разбирателство и търпимост към наркозависими лица в местата за лишаване от сво бо-
да, като се повишат знанията и уменията на участниците по темите. Принадлежат едновременно към 
две уязвими групи - роми и наркозависими лица.

Занятие 7: Тема “Социални права и защита на наркозависими лица, лишени от свобода.” (45	
минути	лекция)

Цел на занятието: Да се запознае персоналът в местата за лишаване от свобода с видовете со-
ци ал ни права и модели за защита на наркозависими, като се повишат знанията и уменията на уч аст ни-
ци те по темите.

Възможности за защита в затвора.

Дизайн – ресурси за водещия

Насоки за 
водещия

Според изследователи на пенитенциарните политики, успехът при профилактиката на 
нар команиите в МЛС, може да се постигне ако на лишените се разясняват две неща:
Първо, че опитите за внасяне и употребата на ПАВ са не само грубо нарушение на вът-
реш ния ред в МЛС, но и Второ - представляват съзнателно противодействие на ус или-
ята на затворната администрация за поправяне на лишения. Следователно, подобни 
дей ствия лишават самия осъден от възможности: от ползване на УПО например, а в 
ня кои случаи дори може да последва ново наказателно действие.
При провеждане на превъзпитателни дейности със зависими или склонни към упо-
тре ба лишени, е важно те да не бъдат монотонни, статични, изискващи дъл го вре мен-
но напрягане или значителни интелектуални усилия. Зависимите като правило имат 
„отсъствие на памет“, трудно усвояват материал, здравето им е разхлабено - затова 
и занимания за придобиване на основни правови, икономически и медицински зна-
ния не бива да са дълги - 45 минути, с пауза след първите 25 и следващите 20 ми ну ти 
- обсъждане на темата от предходните. Този начин е теоретично обоснован с лич ност-
ните изменения на зависимите от ПАВ - не само снижена памет и интелект, но и за ни-
же ни морално етични норми. 
Заниманията по всякакви теми с лица, зависими от ПАВ са особено трудни за водещите 
- от една страна те трябва да се стремят да уважават правата на лишените, но от дру-
га - трябва да са максимално честни и подготвени. Нужна е особен вид тактичност, при 
която да се „пропагандира“ без формализъм, умело и отчитайки спецификата на ау ди-
то рия та, за да не се предизвика още по-нездрав интерес на лишените към явлението 
“упо треба и злоупотреба с ПАВ”.
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Не забравяйте, че последиците от наркоманията са известни на всеки зависим, но на 
фона на получаваното удоволствие от техния прием, тази информация звучи от вле че-
но и те изобщо не я свързват със себе си. Още повече, че при условията на лишаване от 
сво бо да усещането, че „надрусването“ ще заличи действителността е в пъти по-силно 
от живота на свобода.

Занятие 8: Тема “Превенция, лечение и рехабилитация на наркозависими лица, лишени от 
свобода.” (45	минути	лекция)

Цел на занятието: Да се запознаят участниците с основните понятия и концепции за лечение и 
ре ха билитация на наркозависими лица, лишени от свобода. Да се запознаят с въпросите за употребата, 
по сле ди ците, инжекционната употреба, специфичните проблеми на употребяващите лишени от сво бо-
да и отношението им към проблема. Да се насочат към самооценка на рисковото си поведение, на фак-
то рите, довели до употреба или зависимост.

Дизайн – ресурси за водещия

Насоки за 
водещия

Това е много важно занимание. Чрез него може да се търси съгласие за това, че: каквито 
и ле чебни и рехалбилитационни програми да има за зависими лица, спасението от 
дро га та е въпрос и на личен избор, мотивация и решение на самия зависим. 
Можете да предложите на групата следния цитат, базиран на истински случай:
“От	 една	 страна	 се	 радвам,	 че	 попаднах	 в	 затвора,	 защото	тук	 има	точно	такава	
група-помощ	за	зависими.”	/М.	-	24	г./	“За	три	години	загубих	всичко,	което	притежавах	
-	приятели,	семейство,	бъдеще	и	най-лошото,	което	се	случи	с	мен	е,	че	се	превърнах	в	
престъпник”

Мотивация 
чрез 
статистика

Може да се търси по-високо ниво на мотивация на участните в група, чрез представяне 
на ста тис тически данни. Ето пример:
Каква роля може да играе системата на наказателното правосъдие в лечението на 
за ви си мостите?
Във все по-голяма степен изследванията показват, че лечението за зависими от нар-
ко  ти ци нарушители по време на пре биваването в затвора и след това може да има 
по  ка  за  телен бла го тво рен ефект върху евентуалната бъдеща употреба на нар ко ти ци, 
кри  ми  нал ното поведение, социалното функциониране. Интегрирането на ле чеб ните 
под  ходи при зависимостите със системата на криминалното правосъдие е пре диз ви-
ка тел ство. Ком бинирането на лечение, базирано в затвора или в общността, за за ви си-
ми от наркотици нарушители намалява риска и от рецидивизъм, свързан с по ве де ние-
то на упо треба, и от рецидив на употребата на наркотици.
Например, скорошно проучване откри, че затворниците, взели участие в те ра пев тич-
ната програма в щатския затвор на Делауеър и продължили да участва в лечение в 
про гра ма за пускане с работа след затвора имат 70 процента по-малък шанс от не уч-
аст валите да започнат отново да употребяват наркотици и да претърпят нов арест. Хо-
ра та, които започват лечение под натиск от страна на съдебната система, имат толкова 
бла го при ят ни резултати, колкото и тези, които започват лечение доброволно.

Обсъждане Нека групата има шанс да каже какво мисли във връзка с представенета информация.
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Теория Съществуват разнообразни, научно-обосновани подходи към лечение на зависимости. 
Ле ку ва нето на наркоманиите може да включва поведенческа терапия (като кон сул-
ти ране, когнитивна терапия, психотерапия), медикаменти или тяхна комбинация. По-
ве ден чес ките терапии предлагат на хората стратегии за справяне с влечението към 
нар коти ци те, научава ги на начини за избягване на наркотиците и предотвратяване на 
ре  ци  див, помага им да се справят с рецидив, ако това се случи.
Когато поведението на човек, свързано с употребата на наркотици, го постави в по- го-
лям риск от СПИН или други инфекциозни болести, поведенческите терапии могат да 
по мог нат да се намали риска от заразяване. Управлението на случай и изпращането 
към други медицински, психологически или социални служби са решаващи ком по нен-
ти на лечение за много пациенти.
Най-добрите програми осигуряват комбинация от терапии и други услуги, за да по сре-
щнат нуждите на всеки пациент; тези нужди се определят от възрастта, расата, кул ту -
ра та, сексуалната ориентация, пола, бременността, отглеждането на деца, нали чие то 
на дом, работния статус, както и физически или сексуален тормоз.

Занятие 9: Тема “Методи за работа с наркозависими лица, лишени от свобода. Консул ти ра-
не. Водене на случай.” (45	минути	лекция	и	45	минути	упражнения)

Цел на занятието: 

•	 Да се запознаят участниците с техниките и методите на социална работа, които са насочени 
към про мяна на личностно-индивидно ниво, към промяна на обществените нагласи спрямо 
тези групи, към превръщането им в равноправни граждани, участващи в обществения 
живот.

•	 Да се повишат знанията и уменията на персонала в местата за лишаване от свобода по те-
ми те консултиране и водене на случай, чрез интереактивно обучение и симулации.

Дизайн – ресурси за водещия

Насоки за 
водещия

Запознайте групата с два основни модела на работа с наркозависими лица:
•	 Нископрагов: нископраговият модел, какъвто е метадоновият, субституиращият (т. е. 

за мест ва щият) еусловно казано модел, при който се поставя ниска цел - да замести 
ед но вещество с друго. Метадоновите програми са известни в Америка повече от 30 
го дини и тяхната концепция се съдържа в самото им име - заместващо лечение.

Статистиката сочи, че само между 1 и 10 процента от хората излизат от тези програми 
из леку вани, което е много нисък процент успеваемост. Метадоновите програми не мо-
гат да бъдат разглеждани като вид рехабилитация, основана на терапевтичен подход. 
Те са по-скоро поддържащи програми, насочени към това да се намаляват щетите. По-
до бен модел работи по-скоро в полза на обществото, за социума, а не толкова за са мия 
зависим.
•	 Високопрагов - терапевтичен подход, без лекарства на английски drug-free. (тера-

пев тични про гра ми). Най-добрите, най-високоефективните подходи за трайна ре ха-
би ли тация, за въз становяване са психотерапевтичните. Обикновено това е 12-стъп-
кова програма, терапевтични общества, конгнитивно поведенческа терапия, гру пи за 
емоционално израстване, работа със семейството и като цяло подходи, ба зи ра ни на 
психосоциалните методи. 

До този момент в световен мащаб това е най-доброто и ефективното , което работи в 
пол за на зависимите лица. Но, за да се случи това ефективно повлияване завимисият 
тряб ва доброволно и осъзнато да се включи. Ако той не пожелае - нищо не може да го 
за ста ви освен принудителнто лечение. Но принудително лечение може да има само в 
за тво рите, както е по света. Наказателният кодекс на Р България предвижда, че когато 
из вър ши телят на престъплениетострада от алкохолизъм или друга наркомания, съдът 
може наред с наказанието да постанови и т.нар. “принудително лекуване” (чл. 92, ал. 1 
НК).

Работа 
в малки 
групи

Обяснете на участниците, че най-ефективните методи на работа с наркозависими, се ба -
зи рат на схва щането, че зависимостта не е първопричина, а симптом на дълбок пси хо-
ло ги чески и емо цио нален проблем. Зависимостта е следствие. Тя може да е по ро де но
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от нещо, което стои под това. И когато се лекуват зависимите хора, трябва да се ин те ре-
су ваме от причините.
Разделете участниците на 2 или 3 малки групи. 
Помолете ги с помощта на маркер и постери да опишат причините, които според тях са 
ги довели до ПАВ зависимост.
След като всяка група направи своето представяне, обобщете и обсъдете резултатите.

Занятие 10: Тема “Социална интеграция и реинтеграция на лишените от свобода нарко за-
ви сими лица.” (45	минути	лекция	и	45	минути	упражнения)

Цел на занятието: Да се запознаят участниците с основните концепции и модели за интергация 
на ЛЛС назркозависими лица в България и по света, като се повишат знанията и уменията на персонала 
в мес тата за лишаване от свобода по темите чрез оубчение в ролеви игри.

Социалната работа с наркомани е изключително разнообразна дейност, включваща различни 
ме то ди и подходи за възстановяване на здравния и социалния статус на попадналите в тази рискова 
гру па. Социалната работа със зависими е невъзможна без интегрираната политика на сътрудничество 
и ко ор  ди  на ция и без неспиращите анализи и оценки на ефективността от провежданата политика, 
осно ва на на обмен на добри практики по отношение на наркоманиите. 

Ресурсите за промяна и преодоляване на риска наркозависимост, които могат да се 
използват, са:

Нормативни ресурси: Националната програма за превенция, лечение и рехабилитация на нар-
ко ма нии, Национална стратегия за борба срещу наркотиците на Европейския съюз 2005-2012 г., както и 
всич ки Закони, постановления, наредби или директиви в полето на наркоманиите и наркотиците. 

Институционални ресурси: общински превантивно-информационни центрове, здравните ме-
ди цин ски центрове за лечение и рехабилитация, Национален център по наркоманиите, Националния 
съ вет по наркотичните вещества, Европейския център за мониторинг на наркоманиите и наркотиците 
и др. Както и развитието на: 

1. Дневни центрове с комплексен тип програми за индивидуална, фамилна и групова работа с 
раз лична продължителност и интензитет: 

1.1. Дневни центрове (тип “drugfree”- “свободни от вещества”);

1.2. Дневни центрове за лица, включени в програми за поддържащо и субституиращо лечение;

1.3. Дне вни центрове към специализирани и неспециализирани клиники и амбулаторни 
центрове.

2. Центрове за структурирана дългосрочна поведенческа модификация (терапевтични комуни/
об щес тва)

3. Центрове за временно настаняване (тип “защитено жилище”);

4. Други центрове/програми за рехабилитация и реинтеграция на зависими от психоактивни ве-
ще ства лица.



88

VIII. МЕТОДИЧЕСКИ РАЗРАБОТКИ

ПОМАГАЛО СЪС СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ПРОГРАМИ ЗА РАБОТА С ОСЪДЕНИ НА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЛИЦА

3.3 Модул за работа с целева група лица с увреждания

Модул 3
Модул от програма за етнотолерантност с целева група лишени от свобода 
лица с увреждания в т. ч.: с умствени, психически и физически увреждания; 
и с т.нар. “нелечими болести”

Цели Да се формира мотивация за социално общуване и толерантност към лица, лишени 
от свобода с различни видове увреждания и грижа за тях. Повишеният контрол и 
ог ра ни че нията на обстановката в затвора могат да нанесат допълнителна вреда на 
хо рата с увреждания. Мерките по програмата имат за цел установяване на съ при-
част ност, взаимопомощ и избягване на злоупотреби от страна на останалите за-
твор ници с някои от беззащитните физически, психически или умствено увредени 
или лица с т.нар. „нелечими болести“. 

Знания (теоретични познания): 
•	 Чрез натрупани знания да умее да оказва засилена психологическа подкрепа на 

ли ше ните от свобода лица с увреждания;
•	 Да разпознава и провежда застъпнически кампании в полза на целевата група; 
•	 Да познава диалога, междуинституционалните връзки и да ги прилага, когато е 

не об хо димо;
•	 Да умее да разграничава наркозависими от психично болни лица;
•	 Да умее да разчете признаците на упражнен възможен тормоз (насилие, сек су ал-

ен тормоз, тероризиране и др.) и да предприеме мерки за недопускането му. 

Умения (практически познания):
•	 Да оказва психологическа подкрепа на лишените от свобода с увреждания, тех-

ни те семейства и деца;
•	 Да осъществява застъпничество чрез мониторинг върху поведението на ли ше ни-

те от свобода лица с увреждания и застъпване пред пенитенциарна ад ми нис тра-
ция, съдебни и държавни органи, евентуални работодатели.Да съдейства чрез 
об учение за придобиване на базови поведенчески умения в целевата група;

•	 Да усвоява разработени програми и да умее да внедрява в целевата група ек спе-
ри мен тални програми и модели;

•	 Да може да идентифицира подходящи мерки, гарантиращи право на разумни ул-
ес не ния спрямо лишените от свобода с увреждания, съответстващи на техните 
спе ци фич ни потребности;

•	 Да умее да развива обучителни, консултантски, информационно-образователни 
и из да тел ски дейности;

Компетенции (очаквани):
•	 Да използват хуманно отношение към лишените от свобода с увреждания, ос иг-

ур яв ане на условия за поддържане на физическото и психическото им здраве и 
за чи та не правата и достойнството им;

•	 Да разпознават и своевременно да идентифицират лишените от свобода с ув реж-
да  ния, целящо отчитане на възможността за осигуряване на отделено про стран-
ство и необходими условия за живот на тези затворници, с цел да бъдат из бег на-
ти потенциално опасните за тях условия;

•	 Да използват подходящи мерки според конкретния случай, позволяващи на ли-
ца та с увреждания до: право на достъп; право на здравеопазване със същото ка-
чес тво, каквото и останалите лишени от свобода; участие в социалните дейности

на затвора, освен ако съответните мерки не представляват прекомерно на то вар-
ва не за лицето, което трябва да ги приеме;

•	 Да прилагат равноправно третиране на лицата с увреждания и останалите ли ше-
ни от свобода;

Съдържание Основна тематика - толерантност.

Целева група Лишени от свобода хора с увреждания.
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Методи на 
обучение

Презентации, ролеви игри, дискусии, дебати, казуси, коментар, анализ, упражнения, 
мозъчна атака, фокус-групи.

Продължи-
телност

16 учебни часа, разположени в 10 занимания, част от които 45, други 90 минутни.

Оценка Текуща оценка - участие, активност, обратна връзка, тест.

Ресурси •	 Министерство на труда и социалната политика - политики;
•	 Добри практики от други държави за участие на НПО в подпомагането на избрани 

уязвими групи при взаимоотношенията им с институциите, Център за изследване 
на демокрацията;

•	 Подкрепа на уязвимите групи пред държавата, Център за изследване на демокра-
цията;

•	 Конвенция за правата на хора с увреждания;
•	 Пенитенциарна политика и система в Република България - М. Йорданова;
•	 Практика на Европейския съд по правата на човека.

Занятие 1: Тема “Мерки, които подпомагат възстановяването, рехабилитацията и со ци ал-
на та интеграция на лишени от свобода лица с увреждания.” (45	минути	лекция)

Цел на занятието: Да се повишат знанията и уменията на персонала в местата за лишаване от 
сво  бо да чрез обучение и насоки за подобряване на средата в затворите с оглед потребностите на ли-
ца та с увреждания. 

Описание на занятието: Лекция. 
Работни понятия/ключови думи: потребности на лица с увреждания; социална интеграция, ре-

ха билитация.
Презентация/мини-лекция.
Упражнения, интерактивни методи и техники: работа в малки групи по тема; други техники, 

ин  струк  ции и организация на приложение 
Обобщение и обратна връзка.

Занятие 2: Тема “Мерки, които подпомагат възстановяването, рехабилитацията и со ци ал-
на та интеграция на лишени от свобода лица с увреждания - продължение ” (45	минути	лекция)

Цел на занятието: Да се повишат знанията и уменията на персонала в местата за лишаване от 
сво  бо да чрез обучение и насоки за подобряване на средата в затворите с оглед на потребностите на 
ли ца та с увреждания. Предприемане на примерни мерки и насоки за работа с лица, лишени от свобода 
с фи зи чес ки или умствени увреждания и оказване на съдействие за създаване на безпрепятствени ус-
ло вия за живот при отчитане на вида и степента на увреждането; Оказване на съдействие при из гот вя-
не на терапевтичната програма (индивидуална помощ и терапия).

Описание на занятието: Лекция. 
Работни понятия/ключови думи: потребности на лица с увреждания; социална интеграция, ре-

ха би ли тация;
Презентация/мини-лекция. 
Упражнения, интерактивни методи и техники: работа в малки групи по тема; други техники, 

ин  струк ции и организация на приложение 
Обобщение и обратна връзка.

Занятие 3: Тема “Адаптация към условията в затворите на лишени от свобода лица с ув-
реж да ния.” (45	минути	лекция	и	45	минути	упражнения)

Цел на занятието: Да се повишат знанията и уменията на персонала в местата за лишаване от 
сво бода чрез обучение за прилагане на индивидуален подход към всеки конкретен случай чрез:

•	 определяне на трудова дейност, съобразена с увреждането; 

•	 договаряне на по-къс работен ден;
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•	 трудова терапия (при невъзможност за икономически резултатна работа);

•	 при необходимост - освобождаване от задължението за работа; 

•	 условия за занимания в свободното време, съобразени с потребностите на лицата с 
увреждания. 

Занятие 4: Тема “Специални потребности и ситуации на уязвимост по отношение на 
осъдените лица с т. нар. “нелечими болести” (	45	минути	лекция	и	45	минути	упражнения)

Цел на занятието: Да се повишат знанията и уменията на персонала в местата за лишаване от 
сво бода чрез обучение при лишени от свобода със специални потребности чрез:

•	 оказване на адекватна и навременна помощ /физическа, психологическа, медицинска, пси-
хи ат рична, социална и др./ по време на изтърпяване на наказанието лишаване от свобода;

•	 осигуряване на достъп до продължаваща палиативна грижа;

•	 настаняване в среда, която не утежнява състоянието на болния и позволява медицински 
надзор. 

Занятие 5: Тема “Специални потребности и ситуации на уязвимост по отношение на осъ де-
ни те лица с умствени и психически увреждания.” (45	минути	упражнения)

Цел на занятието: Да се повишат знанията и уменията на персонала в местата за лишаване от 
сво бода по темите чрез предоставяне на психологическа и духовна подкрепа на лишените от свобода с 
ув реж дания. Осигуряване на достъп до клинични и медицински ресурси при наличие на умствено или 
пси хи ческо заболяване; Създаване на условия за провеждане на консултации на лицата с увреждания с 
лекари специалисти.

Занятие 6: Тема “Специални потребности и ситуации на уязвимост по отношение на 
осъдените лица с физически увреждания.” (90	минути	упражнения)

Цел на занятието: Да се повишат знанията и уменията на персонала в местата за лишаване от 
сво бода по темите чрез обучения за ползване на помощни медицински приспособления, както и про-
веж дане на консултации на лицата с увреждания с лекари специалисти в съответната област; Оказване 
на пси хологическа подкрепа;

Описание на занятието: Упражнения.
Работни понятия/ключови думи: потребности на лица с физически увреждания; пси хо ло ги чес-

ка подкрепа;
Упражнения, интерактивни методи и техники: работа в малки групи по тема; други техники, 

ин струк ции и организация на приложение. 

Дизайн – ресурси за водещия

Първа дейност
“Да помечтая за 
моето бъдеще”

Време	–	15	минути

Обикновено свързваме „нашето бъдеще“ с нещо, което ще се случи след оп-
ре де лено време, понякога след години.
И много често си задаваме въпросите:
•	 Каква е връзката между нашето бъдеще и нашите мечти? Кой определя 

съдбата ни?
•	 Какво да направим “днес”, за да се сбъднат мечтите ни “утре”? Как можем да 

по влияем на бъдещите събития?
Дава се възможност лишените от свобода с увреждания да си представят себе 
си след 10 години, като отговорят на въпроси от типа:

 9Ще работя като ..., като се насочват да посочват желаната професия.
 9Ще живея в ..., като се насочват да посочат желаното населено място или 
страна.

 9Ще имам семейство ..., като разказват за това - съпруга, деца, жилище, се-
мей ни трудности, обществена нагласа.
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 9 През свободното си време ще се занимавам с - посочват се любими за ни ма-
ния, спортове и хоби.

Водещият предварително е записал въпросите на постер, за да могат уч аст ни-
ци те да се ориентират. Възможно е участниците чрез рисунки да отговорят на 
въ про сите и след това да се направи обща изложба. 
При обобщаването се дава възможност участниците да споделят в голямата 
гру па своята визия за бъдещето си. 
Обобщение, изводи: При обобщаването се дава възможност участниците да 
спо делят в голямата група своята визия за бъдещето си.

Втора дейност
“Моята тревога”

Време	–	15	минути

На всеки участник се раздава лист и химикал (ако е грамотен и има запазено 
зрение).
Всеки участник обмисля и представя: “Моята най-голяма тревога или моят 
най-голям страх по време на пребиваването ми в затвора.”
Обучаващият препоръчва тревогата, страхът да не се посочва само с 1 дума. 
Ли ше ният от свобода написва в листа в какво точно се изразява тази тревога. 
Анонимно е. Индивидуално е. Участниците не виждат отговорите си. Пишат 
чет ливо и печатно. После листовете се събират, като листовете са обърнати с 
гръб и разместват. Раздават се така размесени. Всеки участник чете от листа, 
кой то е получил на глас. Никой не знае кой лист на кого принадлежи. Всеки 
про чи та листа, който му се е паднал. После листа се смачква и се хвърля в 
коша. 
Обобщение, изводи: Символизира надеждата, че тези страхове остават зад 
нас, а творчеството и символизмът се ценят не само в тази група, а навсякъде 
- сред приятелите, сред близките, както в затвора, така и извън него.

Трета дейност
“Какъв искам да 
бъда, след като 
изляза на свобода”

Време	-	15	минути

Предварително обучаващият е подготвил за всеки участник лист с таблица с 3 
колони:

 9 Първа колона - Какво бих искал да работя, с какво бих искал да се занима-
вам?

 9 Втора колона - Защо искам да стана такъв?
 9 Трета колона - Какво знам за тази професия?

Обобщения на водещия, изводи: Осмисля се връзката “мечти - бъдеще”. Сти му-
лира се съзнателно поведение, насочено към реализиране на планове, свър-
за ни с бъдещето; Дава се възможност за осъзнаване на личната отговорност 
за постигане на определени цели. Обратна връзка.

Занятие 7: Тема “Подобряване на средата в затворите с оглед на потребностите на осъ де-
ни те лица с увреждания.” (90	минути	лекция	и	упражнение)

Цел на занятието: Да се повишат знанията и уменията на персонала в местата за лишаване от 
сво бода по темите чрез създаване на безпрепятствени условия за придвижване и престой в затворите 
на ли ца та с фи зи чески ув реж дания; вземане предвид на увреждането при изготвяне на терапевтичната 
про грама - ин ди ви дуална помощ и пси хо логическа подкрепа; Използване на помощни медицински 
при спо собления; Създаване на условия за провеждане на консултации на лицата с увреждания с ле ка-
ри специалисти; 

Занятие 8: Тема “Близки и далечни - целева група: лишени от свобода лица с увреждания.” 
(90	минути	упражнения)

Цел на занятието: 

 9 Да се повишат знанията и уменията на персонала в местата за лишаване от свобода чрез 
про веж дане на дис ку сия относно нарушени права и свободи на лишени от свобода хора с 
ув реж дания;

 9 Предоставяне на консултации за оказване помощ при оценка на нуждите и мерките, не об-
хо дими за засилване на защитата на лицата, лишени от свобода, от изтезания и други фор-
ми на жестоко, нечовешко или унизително отнасяне или наказание;
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 9 Да се идентифицират модели на поведение, които да стимулират лишените от свобода към 
раз ви тие на личностни качества, ценени и уважавани от останалите;

 9 Да се доразвият уменията за критична оценка и самооценка;

 9 Да се насочат интересите и способностите на участниците в посока, която ще доведе до 
усъв ършенстване на личностните им качества. 

Дизайн – ресурси за водещия

Първа дейност
Занятието започва с 
“Аз се доверявам”

Време	–	15	минути

Участниците си избират водач -. някой от тях, на който имат най-голямо до-
ве рие, след което всички останали участници се хващат един зад друг в ко-
ло на. Всички затварят очи и водачът трябва да ги преведе през лабиринт от 
без раз бор но наредени в стаята столове. Целта е така да ги води, че никой от 
уч аст ниците да не пострада. След като приключи играта, всеки споделя как се 
е чу вствал, докато е бил със затворени очи. След като приключи играта, всеки 
спо деля как се е чувствал, докато е бил със затворени очи. 
Коментарът на водещия е в посока, че доверието се изгражда трудно и още 
по-трудно се запазва във времето. 
Обобщение, изводи на водещия: Чрез тази дейност се идентифицират модели 
на поведение, които да стимулират участниците към развитие на личностни 
ка чес тва, които са ценени и уважавани от останалите. Необходимо е всеки 
от лишените от свобода да се замисли, че развитието на критична оценка и 
само оценка ще доведе до усъвършенстване на личностните им качества и е в 
ин терес на всеки един, особено след излизането им от затвора.

Втора дейност
Всеки от участ-
ни ците в групата 
да довърши 
изречението: ...

Време	–	15	минути

„Моят модел за подражание е “...”
Възможно е задачата да се изпълни от всеки самостоятелно - на пред ва ри-
телно раздадено листче или всеки да напише върху общ постер името на своя 
идол; или просто да го сподели, а водещият да го запише на постер.
След това може да се оформят групи, ако няколко участници имат един и същ 
мо дел за подражание и да продължи работата по групи. 

Трета дейност
“Искам да приличам 
на “...”, защото ...“

Време	-	15	минути

В малки групи или индивидуално участниците определят три причини, по ра-
ди които искат да приличат на модела си подражание. След като всеки е готов 
/или всяка група е готова/, причините се споделят в голямата група.
Обобщение, изводи на водещия: Да се насочат интересите и способностите на 
лише ните от свобода в посока, която ще доведе до усъвършенстване на лич-
ност ните им качества. Възможно е в модел за подражание да се превърне и 
съв сем обикновен човек от нашето обкръжение, включително и човек с ув-
реж дания, който е спечелил уважението и възхищението ни с някаква ед но-
крат на постъпка или с отношението си към другите хора.

Занятие 9: Тема “Защита срещу експлоатация, насилие и тормоз - целева група: лишени 
от свобода лица с увреждания. Социална интеграция и реинтеграция на осъдени от целева група: 
лишени от свобода лица с увреждания” (45	минути	лекция,	45	минути	упражнение)

Цел на занятието: Да се повишат знанията и уменията на персонала в местата за лишаване от 
свобода по темите чрез мерки за превенция, оценка на нуждите и мерките, които трябва да бъдат при-
ети за засилване на защитата на лицата, лишени от свобода с увреждания. Да се повишат знанията и 
уме нията на персонала в местата за лишаване от свобода чрез обстойното им информиране по под хо-
дящ за всеки конкретен случай начин за правата и задълженията им, за правилата и условията по време 
на из търпяване на наказанието /при пристигането им в затвора и текущо/, както и за съществуващите 
или до стъпни възможности за правна, социална, медицинска и психологическа помощ и морална, фи-
ло соф ска или религиозна подкрепа. Информацията следва да бъде предоставена, доколкото това е 
въз можно, по достъпен начин на разбираем език.

Описание на занятието: Лекция. 
Работни понятия/ключови думи: експлоатация; насилие; тормоз;
Презентация. 
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Упражнения, интерактивни методи и техники: работа в малки групи по тема; други техники, 
ин струк ции и организация на приложение. 

Обобщение и обратна връзка.

Занятие 10: Тема “Право на равенство и забрана от дискриминация. Право на достъпност. 
Права при рискови ситуации и бедствия.” (45	минути	упражнения)

Цел на занятието: Да се повишат знанията и уменията на персонала в местата за лишаване от 
сво бода чрез повишаване на разбирането на социално-психологическите механизми, които водят до 
изо ла ция и интеграция между осъдените; Осъзнаване ролята на социалните влияния за формиране на 
ид ен тич ността на лицата с увреждания; Разпознаване на признаците за дискриминация. 

Работни понятия/ключови думи: етническа, расова, социална дискриминация-признаци; со ци-
ал ни различия и влияния.

Дизайн – ресурси за водещия

Първа дейност
“Социални 
различия и 
уязвими групи”

Време	–	30	минути

Упражнението цели: 
•	 да демонстрира различията между отделните социални групи в обществото; 
•	 да стимулира осъзнаване на тези различия и осмисляне на последиците, 

които те могат да имат за отделния индивид; 
•	 да насърчи разбиращо отношение към уязвимите групи, в т. ч. хора с 

увреждания. 
Тези цели се постигат чрез илюстриране на многообразието от групи и слоеве в 
обществото, обособени по различни критерии, и фокусиране върху социалното 
неравенство и различните форми на социално изключване. 
Упражнението е подходящо за групи, съдържащи около 10 и повече участници. 
Поканват се 10 участници, които излизат отпред или там, където има най-много 
място в залата.
За ефективното изпълнение на упражнението е нужно достатъчно физическо 
про стран ство. Необходимите материали са предварително подготвени карти и 
спи сък с твърдения (описания на ситуации). 
Една клетка от таблицата е една карта за 1 участник.

 9 Вие сте самотен родител, безработен;
 9 Вие сте председател на местната политическа секция към политическата 
партия, която е на власт в момента; 

 9 Вие сте зет на директора на местната банка;
 9 Вие сте лишен от свобода ром с леко умствено увреждане; 
 9 Вие сте младо момче от сирийски произход, емигрант, чиито родители са 
изключително отдадени на религията;

 9 Вие сте син на американския посланик в България; 
 9 Вие сте лице с увреждане - вродена 100% загуба на слух;
 9 Вие сте собственик на успешна частна фирма за търговия с хранителни 
продукти, която изнася стоки за европейския пазар; 

 9 Вие сте лице с увреждане, придвижвате се с инвалидна количка;
 9 Вие сте пенсионер - работил сте във фабрика за производство на цигари. 

Описания на ситуации (ТВЪРДЕНИЯ ПО СПИСЪК):
 9 Никога не сте срещали сериозни финансови затруднения; 
 9 Имате прилично жилище с телефон и телевизор; 
 9 Чувствате, че езикът, културата и религията ви са уважавани в обществото, в 
което живеете; 

 9 Мнението ви по икономически и социални въпроси има значение, хората 
обръщат внимание на нещата, които казвате; 

 9 Хората се съветват с вас по различни въпроси; 
 9 Не се страхувате, че случайно на улицата може да ви спре полицай; 
 9 Не се страхувате, че случайно на улицата може да ви спре скинар; 
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 9 Знаете къде да се обърнете за съвет и помощ в случай, че са ви необходими; 
 9 Никога не сте се чувствали дискриминиран заради етнос, произход, сексуална 
ориентация, увреждане, религия, възраст; 

 9 Получавате адекватна социална и медицинска грижа за здравето си; 
 9 Можете да отидете веднъж в годината някъде на почивка; 
 9 Можете да поканите приятели на вечеря у дома; 
 9 Имате интересен живот и сте оптимистично настроен за бъдещето си; 
 9 Можете да учите каквото искате или където искате и да си изберете професия 
по сърце; 

 9 Не се боите, че можете да бъдете нападнати на улицата или оскърбени в пре-
са та; 

 9 Можете да гласувате на местни и национални избори; 
 9 Можете да празнувате най-значимите за вас религиозни празници с близките 
и приятелите си; 

 9 Можете да вземете участие в семинар в чужбина; 
 9 Можете да ходите на кино или театър поне веднъж седмично; 
 9 Не се боите за бъдещето на своите деца; 
 9 Можете да си купувате нови дрехи поне веднъж в месеца;
 9 Можете да се влюбите, ако желаете;
 9 Чувствате, че компетентността ви„ществата на Интернет; 

Описание: Всеки от участниците изтегля по една от картите, на които са описани 
ро лите в предстоящата игра и я прочита за себе си, без да споделя с останалите. 
За да се подпомогне влизането в ролята, е необходимо да се създаде спокойна 
и пред раз полагаща атмосфера, дава се възможност на всеки участник да се уед-
ини за малко в подготовката си за ролята. 
На участниците - лишени от свобода с увреждания се прочитат на глас пред всич-
ки серия от следните въпроси, върху които всеки от тях да помисли от позиция 
на човека, чиято роля ще играе: 

 9 Какво е било детството ти? В каква къща си живял? Какви игри си обичал да иг-
раеш? Какво са работили родителите ти? 

 9 Какво е сега ежедневието ти? Какво правиш сутрин, обед, вечер? Какви кон-
так ти имаш с други хора? Къде става това най-често? 

 9 Какъв е стандартът ти на живот? Какво работиш? Колко пари печелиш? За как-
во ги харчиш? Как прекарваш свободното си време? Къде и колко често ходиш 
на почивка? 

 9 Какво те вълнува най-много? От какво се боиш? 
На участниците се дава време, за да влязат в ролите си. След това се поканват да 
ста нат и да се подредят в редица, без да говорят помежду си. 
Описват се няколко ситуации или събития. Всеки път, когато могат да отговорят 
с “Да” на някое от твърденията, трябва да направят крачка напред. В случаите, 
ко гато отговорът е “Не”, трябва да останат на място. Молят се да правят не го ле-
ми крачки, предвид ограниченото място, което е налично. Прочитат им се твър-
де ния та от списъка (виж по-горе) бавно, с достатъчно големи паузи между тях, 
та ка че участниците да имат време да помислят и да направят избор. Накрая се 
на сър чават всеки от тях да обърне внимание каква е общата картина и неговата 
по зиция спрямо останалите. 

Следва дискусия, която може да започне със споделяне на породените от играта 
емо ции и преживявания. Ето някои примерни въпроси, които могат да бъдат из-
пол зва ни: 

 9 Как се чувствахте, когато правехте крачка напред или когато оставахте на място? 
 9 За тези, които правеха по-често крачки - кога забелязахте, че другите из ос та-
ват? 

 9 Може ли да отгатнете какви са били ролите на останалите? 
 9 Лесно или трудно ви беше да играете ролята, която ви се падна? Защо? Кое ви 
помогна и какво ви попречи да влезете в ролята?
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 9  Отразява ли играта, според вас, това, което се случва в обществото? Как 
точно? Кои, според вас, са най-уязвимите групи? 

 9 Каква първа стъпка може да бъде предприета, за да се заостри вниманието 
към различията в обществото? 

Изводи, обобщение на водещия: 
Упражнението е ценно заради практическото онагледяване на различието чрез 
фи зи чески очерталата се дистанция между участниците. Ето защо е необходимо 
про стран ството да бъде предварително подбрано, така че накрая да се получи 
дос та тъчно разстояние между отделните участници. Обратна връзка.

Втора дейност
Работа по групи 
и дискусия: 
“Езикът, на който 
общуваме”

Време	-	15	минути

Обучаващият представя: Езикът, с който сме свикнали, с който общуваме еже-
дне в но с близките, приятелите и на работното място, може да се окаже, че е пъ-
лен с фрази и идиоми, които носят дискриминационен характер. Можем да се 
ока жем в ролята на упражняващи дискриминационно поведение, без дори да си 
да дем сметка за това. Проучването показва, че в българския речник подобни из-
ра зи са с потенциал главно на етническа основа.
Водещият приканва лишените от свобода да посочат примери от често изпол-
зва ни в еже днев ния си живот фрази, изречения, които според вас съдържат 
еле мент на ди скри ми нация. Изброяват ги. Целта е да се вгледаме с усмивка 
в тях. Да се стре мим да ги пол зва ме по-рядко, особено на работното си място.
Дава се пример: “Хубава	работа,	ама	циганска”. Друг пример “Албански	реотан”...
Участниците се разделят на малки групи, ползват листи и химикали. Задачата е да 
се по со чат такива фрази, които често използваме в ежедневието си. После всяка 
гру па про чита своите фрази; Участниците се подканят да разкажат някоя комична 
ис то рия, случка, която са преживели на тази тема- използване на неподходящи 
ду ми, в неподходящ момент, пред неподходящ човек или аудитория, свързани 
с дис криминиращи думи или изрази. Забавните примери, случки могат да бъдат 
по чер пени от затвора, а може и от личния живот на участниците.
Дават им се 5-10 минути да помислят и споделят. След това представител на вся-
ка гру пичка споделя, първо посочва изразите, после той или друг участник от 
гру па та раз казва комичната случка.
Водещият може да допълни и сподели с тях: “Няма	да	го	направя,	ако	ще	ТУРСКО	
да	е”; “ПОТУРЧИЛ	съм	го	някъде”; “Пиян,	като	КАЗАК”; “Пременил	се,	като	на	сгоден	
ЦИГАНИН	брат	му”; “СЛУГИНСКИ	манталитет”; “Върти	се	като	обран	ЕВРЕИН”; 
 Изводи, обобщение на водещия:
Да се обърне внимание на всеки един от уязвимите групи, да си отговори на въ-
про са - какъв език използва, подходящ ли е той. Дали ние самите не сме до го-
ля ма сте пен носители на социални предразсъдъци, наследени и развити и от на-
ся щи се до пол, етнос, възраст, увреждания, религия, сексуална ориентация. Не 
тряб ва ли чрез езика, който ползваме да показваме равното третиране, ед нак во-
то от но ше ние към хората.
По тази причина, насърчаването на равнопоставеността не може да подмине въ-
про  са за езика, който използваме
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