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ПРОГРАМА 

ЗА 

ОБУЧЕНИЕ НА ЗДРАВНИ МЕДИАТОРИ 

Цел на обучението: Здравните медиатори да имат повишени знания по темата 

„насилие над деца” и умения да идентифицират чрез разработения Чек лист рискови 

ситуации за сексуална употреба с деца. 

Участници: 120 здравни медиатори от цялата страна, разпределени  в 6 групи по 

20 участника.  

Продължителност: 18 учебни часа /по 45 минути/, два работни дни 

 

ПРОГРАМА 

1 част „НАСИЛИЕ НАД ДЕЦА” 

1 сесия – 90 минути /2 учебни часа/ 

Представяне на проекта, програмата за обучение и участниците в обучението. 

Запознаване и представяне през професионалната роля. Снемане на очакванията. 

Изготвяне на правила за групова работа и договор за времето на обучение.  

Методи:Презентация, „Изготвяне на визитки”, мозъчна атака 

Материали: мултимедия, флипчарт, тефтер за флипчарт, маркери, флумастери, 

картончета за „визитките” 

2 сесия – 90 минути /2 учебни часа/ 

Здравните медиатори и насилието над деца – споделяне в малки групи личния и 

професионалния опит по темата. Извеждане на емоции, ценности, трудности в 

професията при случаи на насилие над деца – представяне в голямата група.  

Насилието над деца през погледа и опита на обучаващата организация. 

Възможности за професионална помощ и интервенция.  

Методи: Работа в малки групи, презентация 

Материали: мултимедия,  флипчарт, тефтер за флипчарт, маркери 

3 сесия– 90 минути /2 учебни часа/ 
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Работа по групи: извеждане на видове насилие над деца, преживяванията на жертвите, 

причини за домашното насилие. Представяне на работата в големия кръг на работата в 

малките групи.  

Презентация: Насилието над деца – видове, индикации за преживяно насилие, 

последицина насилието върху децата 

Методи: Работа в малки групи, презентация 

Материали: мултимедия,  флипчарт, тефтер за флипчарт, маркери 

4 сесия– 90 минути /2 учебни часа 

Презентация: Законодателна рамка: ЗЗДН и ЗЗД. Междуинституционално 

сътрудничество по случаи на насилието над деца - Координационен механизъм – 

участници, отговорности, процедура 

Беседа: Място, роля, отговорности и активност на здравните медиатори при докладване 

и насочване към подкрепа в случай на домашно насилие над деца.  

Методи: Работа в малки групи, презентация 

Материали: мултимедия,  флипчарт, тефтер за флипчарт, маркери 

5 сесия– 90 минути /2 учебни часа 

Работа по казуси на домашно насилие над деца. От ролята на детето – пряка 

жертва или свидетел: идентифициране на насилието, насилника и жертвата / жертвите. 

Извеждане на преживяванията на детето по отношение на насилието, потребностите 

му,влиянието върху различните аспекти в развитието му /психо-емоционално 

състояние, когнитивно и поведенческо развитие,  общуване с връстници и възрастни, 

развитие на социално поведение, изграждане на самооценка и ценностна система. 

Методи: Работа по казуси, влизане в роли, обратна връзка от ролите, дискусия 

Материали: флипчарт, тефтер за флипчарт, маркери 

 

2 част: „ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ НА СЕКСУАЛНОТО НАСИЛИЕ НАД ДЕЦА И 

ИЗПОЛЗВАНЕ НА ЧЕК ЛИСТ ЗА ИДЕНТИФИЦИРАНЕ НА РИСКА ОТ 

СЕКСУАЛНА ЗЛОУПОТРЕБА С ДЕЦА“ 

6 сесия– 90 минути /2 учебни часа 

Сексуалната злоупотреба – тежка форма на насилие над деца. Психологични 

последици от сексуалното малтретиране на децата- презентация и дискусия. 

Работа по групи: Извеждане на рискови фактори в семейната среда и 

обкръжението на детето, които могат да го направят жертва на сексуална злоупотреба. 

Представяне в голямата група на работата в малките. Обобщаване.  

Методи: Работа в малки групи, презентация 



Материали: мултимедия,  флипчарт, тефтер за флипчарт, маркери 

7 сесия– 90 минути /2 учебни часа 

Представяне на Чек лист за определяне на степента на риска да стане жертва на 

сексуална злоупотреба от възрастен или от друго дете.  

Практика по прилагане на Чек листа в работата на здравния медиатор - работа по 

случаи на сексуална злоупотреба ва дете. Обратна връзка. 

Методи: Работа по случаи, обсъждане, обобщаване, обратна връзка 

Материали: Чек лист, флипчарт, маркери 

8 сесия – 90 минути /2 учебни часа 

Роля и възможности на здравните медиатори за превенция и предотвратяване на 

сексуалното насилие над деца. Насоки за работа според възрастта на децата. Работа със 

семействата и родителите по отношение на предотвратяване на сексуалното насилие 

над децата 

Методи: мозъчна атака, дискусия 

Материали: флипчалт, маркери 

9 сесия– 90 минути /2 учебни часа 

Личностен и професионален ресурс на здравния медиатор за предотвратяване на 

сексуалната злоупотреба  с деца.Попълване на психологически въпросник и 

изработване на профил на личността.  

В малки групи: Личностови характеристики в процеса на работа на здравния 

медиатор за предотвратяване или помощ при случаи на насилие / вкл. сексуална 

злоупотреба с деца. Предпазване от професионално прегаряне.  

Обобщаване в голямата група.  

Методи: работа в малки групи, „Барометър на настроението“ 

Материали: личностен въпросник и профил, флипчарт, маркери 

Обратна връзка от обучението. Приключване на обучението. 

 

Утвърдил: 

Л. Цветанова 
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