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ОБРАЗОВАНИЯТ 
ЧОВЕК 

ЗНАЕ МНОГО И РАЗЛИЧНИ ТЕОРИИ, 
ПРОФЕСИОНАЛИСТЪТ 
УМЕЕ ДА ГИ ПРИЛОЖИ

НА ПРАКТИКА. 
ОБРАЗОВАТЕЛЕН ЦЕНТЪР ОБРАЗОВАТЕЛЕН ЦЕНТЪР 

ТРЕЙС 
КЪМ 

ФИЦЕ-БЪЛГАРИЯ 
МОЖЕ ДА ВИ НАПРАВИ 

ПРОФЕСИОНАЛИСТИ!





 ОБУЧЕНИЯ                 



СПСПД ФИЦЕ-БЪЛГАРИЯ 
МОЖЕ ДА ОБУЧИ ВАС И ВАШИЯ ЕКИП! 

 
 
ФИЦЕ-България предлага обучения по следните теми: 

 
1. Стратегическо планиране. 
Анализ на потребностите от социални услуги на общностно 
ниво, визия и мисия, целеполагане, разработване на матрица на 
планирането – цели, резултати, индикатори и дейности, 
разработване на план за действие, мониторинг и оценка на 
процеса, проектно планиране. 

 
2. Основи на социалната работа и законодателна рамка на 
социалните услуги в България. 
Дефиниция, подходи и модели, ценности и принципи, 
международно и българско законодателство и прилагането му в 
практиката. 
 

3. Организация и управление на социална услуга. 
Общи принципи на управлението на хора, време, екипи, 
стратегическо управление; специфики в организацията и 
управлението на социални услуги – нормативна рамка, 
принципи; делегиране на услуги; документация и 
документооборот; оценка на качеството; изготвяне на бюджет. 
 



4. Организация и управление на резидентна услуга. Модел 
“Живот в малка група”. 
Информация за формиране и работа в малка резидентна група -  
пространство, екип, потребители, правила, дневен ритъм, 
организация на деня; индивидуална работа; организация на 
екипа; работно време; длъжности и екипни роли. 

 
5. Социална работа по случай. 
Етапи на процеса: оценка на потребностите, планиране на 
работата, реализиране на плана. Участие на потребителите в 
процеса. Взаимодействие на заинтересованите страни. 

 
6. Работа с деца и младежи с противоправно поведение. 
Теоретичен анализ, принципи, нагласи и подходи към децата/ 
младежите с противоправно поведение; девиация, 
делинквенция; методи, техники и инструменти за ефективна 
работа; стратегии за промяна. 

 
7. Работа с деца и младежи с предизвикателно поведение. 
Същност и прояви на предизвикателно поведение; 
бихейвиористичен подход за промяна на поведението; стратегии 
за справяне; наблюдение и оценка на поведението; техники за 
промяна на поведението и утвърждаване на позитивни 
поведенчески модели. 

 
 



8. Училище за родители. 
Групова работа с родители за развиване на родителските 
умения и създаване на подкрепяща среда. Включва основи на 
социалната работа с групи, формиране и организиране на група 
от родители, разработване на план и програми на сесии, техники 
за групова работа. 

 
9. Работа с родители на деца, ползващи резидентни услуги. 
Структурата и взаимоотношенията в семейството; модел за 
въвлеченост на семейството; техники за осъществяване на 
контакт със семейството, за провеждане на разговор, за активно 
слушане, за създаване на работни отношения със семейството. 
Модулът включва специфични подходи за работа с родители на 
деца с увреждания. 

 
10. Мобилна социална работа. 
Същност и специфика на мобилната социална работа, 
характерни особености и техники при работа със семейството в 
дома им, работа с общността; създаване и поддържане на 
подкрепяща мрежа. 

 
11. Интервизия. 
Същност на интервизията, фази на провеждане, организиране и 
структуриране. Практическа работа. 
 
 



12..Методика за обучение в социални умения на деца с 
обучителни затруднения. 
РЕМЕЛКА – методика за обучение на деца със СОП и други 
обучителни затруднения в социални компетенции и смятане. 
Социалната компетентност като баланс между задачи на 
развитие и умения. Основни знания и практически умения за 
провеждане на тестове, анализ на грешките, използване на 
техники за развиване на основни умения на деца с обучителни 
затруднения. 

 
13. Въведение в управлението. 
Предоставя практически решения на проблемите на 
съвременните ръководители както в областта на социалната 
работа, така и в областта на образованието. В него се 
разглеждат принципи и постановки, които могат да бъдат 
използвани и при управлението на всяка фирма или 
неправителствена организация. 

 
14. Екип и екипна работа. 
Фази в развитие на екипа, екипни роли, мотивация, управление 
на екип, конфликти, професионално прегаряне, супервизия и 
интервизия. 

 
15. Супервизия. 
Модулът е специализиран за супервизори. Включва теоретична 
рамка, основни характеристики – цели и целеви групи, основни 
стъпки, техники и умения за индивидуално и групово 



супервизиране, условия и прилагане на модела, работа със 
съпротиви. 
 
 
16..Обучение по програма ПРАЙД на обучители на 
приемни семейства и осиновители. 
Участниците овладяват професионален модел за развиване и 
подкрепа на ресурсите на приемното и осиновителското 
семейство....Моделът предлага стандартизирана, последова- 
телна и структурирана рамка за набиране, подготовка и избор на 
приемни родители или осиновители, включително и 
продължаващо обучение и непрекъснато професионално 
развитие. Програма ПРАЙД, която ще владеят участниците в  
обучението, е в съответствие с нормативните изисквания и отго- 
варя на националните стандарти за набиране, оценка и 
обучение на кандидати за приемни родители и осиновители. 

 
17..Организация на свободното време в услуги от 
резидентен тип. 
Образование и професионално ориентиране за деца и младежи, 
настанени в резидентни услуги/институции. Организация на 
свободното време в учебен и ваканционен период. Детско и 
младежко участие. Организация и провеждане на 
възпитателно-корекционна експедиция в непознати условия за 
придобиване на умения за ефективно общуване и позитивно 
поведение. 
 
 
 



18. Теория и практика на привързаността. 
Основни знания за привързаността и последиците й за развитие 
на детето. Сигурна и несигурна привързаност. Поведенчески 
модели при деца със сигурна привързаност и видове несигурна 
привързаност. Възпитателни подходи при прояви на всеки от 
тези модели. Техники и инструменти за работа с деца със 
симптоми на несигурна привързаност.  

 
19. Социална работа с непридружени деца-бежанци и 
търсещи закрила. 
Същност на услугите за грижа и подкрепа на непридружените 
деца-бежанци. Основни принципи в работата с тях. Специфични 
потребности на целевата група. Етапи на грижа и ролята на 
екипа на услугата във всеки етап. Сътрудничество в работата по 
случай с непридружени деца-бежанци на национално и 
транснационално ниво. Документация.  

 
20. Обучителна програма по български език, математика и 
социална компетентност.  
Обучение на учители, които работят с деца, нуждаещи се от 
адаптация към българската образователна среда по програма, 
подпомагаща обучението на деца-бежанци по основни учебни 
предмети. Участниците в обучението ще получат практически 
инструменти за работа по програмата. 
 
 
 

 



Към ФИЦЕ–България функционира и Център за 
професионално обучение, лицензиран от Национална агенция 
за професионално образование и обучение (лицензия № 
200712455 от 18.07.2007 г.).  

 
Центърът извършва и удостоверява професионално 

обучение с придобиване на степен на професионална 
квалификация по следните професии и специалности: 

 
Професия „Сътрудник социални дейности“ 

Kод 762020, специалност „Социална работа с деца и семейства 
в риск“, код 7620201 и специалност „Социална работа с деца и 
възрастни с увреждания и хронични заболявания“, код 7620202, 
трета степен на професионална квалификация. 
 
 

Професия „Помощник-възпитател“ 
Код 762030, специалност „Помощник-възпитател в отглеждането 
и възпитанието на деца“, код 7620301, трета степен на 
професионална квалификация. 
 

 
 

Повече информация и оферти можете да получите от офиса 
на ФИЦЕ-България на посочените контакти за връзка. 

 
 
 
 
 
 



  СУПЕРВИЗИИ                



СПСПД ФИЦЕ-БЪЛГАРИЯ 
МОЖЕ ДА НАПРАВИ ЗА ВАС И ВАШИЯ ЕКИП: 

 
 

СУПЕРВИЗИЯ 
(индивидуална и групова) 

 
 

Супервизията е процес на подкрепа на работещите в 
социалните услуги.  

 
Целта й е подобряване на работата по отношение на: 
 
 качеството на услугите,  
 професионалното развитие на персонала,  
 емоционалната подкрепа и превенцията на 

професионалното прегаряне, 
 подкрепата на развитието на организацията и 

отношенията в екипите. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ПЛАНИРАНЕ  



СПСПД ФИЦЕ-БЪЛГАРИЯ 
МОЖЕ ДА НАПРАВИ ЗА ВАС И ВАШИЯ ЕКИП: 

 
 

КОНФЕРЕНЦИИ ПО СЛУЧАЙ 

 
Конференциите по случай (КС) представляват обща 

среща на представители на различни институции, свързани с 
работата по случай на дете и семейство – клиенти на системата 
за закрила на детето.  

КС се провеждат по предварително подготвен сценарий. 
Търси се краткосрочната и дългосрочната перспектива за 
развитието на детето, като участниците предлагат решения и 
всеки от тях писмено заявява своето съгласие и ангажимент да 
реализира определена част от взетото решение.  

КС се ръководи от супервизори, които се грижат за 
спазването на сценария и стимулирането на намирането на 
най-доброто решение в интерес на детето, предложено от 
самите заседаващи професионалисти.  

Минималната продължителност на една КС е два часа. 
 
 
КС са ефективен и полезен метод в работата по 

подготовката за извеждане на деца от институции или 
резидентни услуги чрез намиране на решение за тяхното 
бъдеще.  
 
 
 
 



 КОНСУЛТАЦИИ  



СПСПД ФИЦЕ-БЪЛГАРИЯ 
МОЖЕ ДА НАПРАВИ ЗА ВАС И ВАШИЯ ЕКИП: 

 
КОНСУЛТАЦИИ 

 
1..Консултиране на процесите на разработване и предлагане 
на социални услуги за деца в риск и техните семейства – 
консултиране и фасилитиране на избор на подходи, разработване 
на дизайн на услугата: методика, клиенти, персонал и неговите 
компетенции, организационна структура, разработване на система 
за оценка на качеството на услугата, мониторинг на прилагането 
(може да включва и супервизия и консултиране на работата по 
случай), оценка на качеството. 
2. Консултиране в практиката (Training in the job) – процес на 
подкрепа на работещите в директната работа по осъществяване  
на работа по оценка на случай, планиране, индивидуална и групова 
работа. Консултантът и консултираният са в директна връзка, 
целта на която е консултирания да бъде подкрепен във вземането 
на решения и реализирането им, да повиши уменията си за работа 
с клиентите директно в процеса на изпълнение на конкретни 
задачи. Консултирането допълва обучителния процес в посока 
индивидуална подкрепа и повишаване на компетентност. 
Консултациите могат да бъдат индивидуални или групови 
(максимум 5 човека). 
3..Експертна оценка на случаите на потребителите на 
социални услуги – анализ на актуалната ситуация на потреби- 
телите на конкретна социална услуга в няколко области: условия на 
живот, семейство, социално поведение, здраве, образование, 
трудова реализация. Анализът е на база защитни и рискови 
фактори в тези области и актуализиране на нуждите на клиентите. 
На базата на анализа може да се планира оптимизиране на 
съществуващи услуги, насочване на клиентите към подходящи 
такива. 



КОРЕКЦИОННИ
EКСПЕДИЦИИ



СПСПД ФИЦЕ-БЪЛГАРИЯ 
МОЖЕ ДА НАПРАВИ ЗА ВАС И ВАШИЯ ЕКИП: 

 
 

КОРЕКЦИОННИ ЕКСПЕДИЦИИ 
 

Същността на Програмата е придобиването на умения за 
ефективно общуване и позитивно поведение в условия на 
приключенска възпитателна експедиция чрез разнообразни 
дейности, свързани със спорт, туризъм, изкуство и екология. И 
изграждането на умения за оцеляване, базирани на 
сътрудничество и взаимодействие.  

Целите на Програмата се определят от нуждите на 
целевата група в следните насоки: 

1..Корекция на девиантно и делинквентно поведение. 
2..Изграждане на позитивни социални умения за работа в 

екип/група; за разрешаване на конфликти; за водене на 
дискусии; повишаване на социалното функциониране. 

3..Развиване на индивидуални творчески способности; на 
уменията за планиране на дейности през свободното време; на 
уменията за подобряване на естетиката на средата; екологично 
възпитание. 

4..Извеждане на препоръки за планиране на 
индивидуалната работа с децата, които да бъдат включени в 
плановете им за социално-педагогическа работа. 

Методиката се базира върху ефективна методическа 
система за работа с деца, настанени в резидентни услуги или 
институции “Живот в малка група” и нов поглед за работа с деца, 
наречен Резилианс. 





СДРУЖЕНИЕ ЗА ПЕДАГОГИЧЕСКА 
И СОЦИАЛНА ПОМОЩ ЗА ДЕЦА 
ФИЦЕ-БЪЛГАРИЯ
ОБРАЗОВАТЕЛЕН ЦЕНТЪР ТРЕЙС

СОФИЯ 1000
УЛ. “6-И СЕПТЕМВРИ” № 33, ЕТ. 6
ТЕЛ.: + 359 950 17 10, 0878 808 742ТЕЛ.: + 359 950 17 10, 0878 808 742
ФАКС: + 359 2 950 17 11
E-MAIL: OFFICE@FICE-BULGARIA.ORG
WWW.FICE-BULGARIA.ORG
E-MAIL: OFFICE@TRACE-EDU.BG
WWW.TRACE-EDU.BG
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