
                                                                         
 

Техническо задание за разработване на програма за превенция на насилието в училище и в 

детската градина по проект „Развиване на Центрове за права на децата в конфликт и в 

контакт със закона“ 

 

Въведение 

От 2016 г. насам Национална мрежа за децата (НМД) координира проект „Развиване на 
Центрове за права на децата в конфликт и в контакт със закона“, финансиран от Фондация 
„Велукс“.  На базата на анализ „Услуги за деца в досег с държавата“, изготвен от Фондация за 
развитие на правосъдието специално за проекта, беше изготвена рамка на услуги, които да се 
подкрепят и развиват по проекта. Рамката бе съгласувана с Консултативния експертен съвет по 
проекта (КЕС), който се състои от представители на всички ключови държавни институции, както 
и от други заинтересовани страни като УНИЦЕФ – България, Съюза на съдиите и Програма за 
развитие на съдебната система.  

На базата на рамката на услугите бяха изготвени критерии и рамка за оценяване и избор на 
организациите членове на Национална мрежа за децата, които проявяват интерес към 
развиване на Центровете. По-късно бе проведен конкурс, а получените предложения бяха 
оценени от КЕС на базата на рамката за оценка и бяха избрани четири организации, които да 
развиват четирите Центъра за права на децата. Това са Институт по социални дейности и 
практики в гр. София, Фонд за превенция на престъпността – ИГА в гр. Пазарджик, СНЦ 
„Еквилибриум“ в гр. Русе и ФИЦЕ – България в гр. Враца. Към настоящия момент екипите на 
Центровете за права на децата са стартирали работа по случаи, като в същото време преминават 
през обучения за повишаване на техния капацитет.  

В рамките на същия проект e предвидено разработването на програми за универсална 
превенция на насилието, които да могат да бъдат прилагани на ниво училище и детска градина, 
предназначени за деца, родители и професионалисти. За целите на разработване на програмите 
за превенция през 2016  и 2017 г. бяха събрани различни ресурси на организациите членове на 
Национална мрежа за децата, които работят на терен с различните целеви групи. За достъп до 
събраните ресурси можете да се обърнете към координатора на текущия проект. Всички 
разработени програми и модули трябва да стъпват на вече съществуващия опит, както и да се 
вземе предвид мнението на професионалистите в Мрежата в процеса на финализиране на 
текстовете.  

Цел и подцели на заданието 

• Основна цел: 

Разработване на обучителни програми за универсална превенция на насилието за различни 

възрастови групи деца, учители, родители и професионалисти в детските градини и училищата, 

които стъпват на опита на организациите, членове на Национална мрежа за децата, събран през 

2016 и 2017 г. Програмите трябва да са консултирани и съгласувани с различни заинтересовани 

страни, включително със заинтересованите организации, членове на НМД.  

• Подцели и очаквани резултати: 

Конкретните подцели, към които концепциите на кандидатите трябва да допринасят, са:  



✓ Изграден капацитет за разпознаване на деца в риск или в ситуация на насилие и на 

различните форми на насилие; 

✓ Предоставяне на информация към кого и как децата, учителите и родителите могат да се 

обърнат за помощ; 

✓ Запознаване с методи за ненасилствено разрешаване на конфликти; 

✓ Включване и координация между всички заинтересовани страни за разрешаване на 

конфликти и реакция при проблемно поведение; 

✓ Повишена чувствителност на родителите, педагогическите специалисти и децата по 

проблема.  

Подцели Очакван резултат/продукт Срок 

I. Разработване на обучителни модули: 

Разработване на обучителен 

модул/програма за превенция на 

насилието в детските градини и в 

системата на предучилищното 

образование (които обхващат деца от 3 

до 6-годишна възраст).  

 Обучителна програма и 

материали към нея: 

- 1 модул за деца; 

- 1 модул за родители; 

- 1 модул за учители. 

 TBA 

Разработване на обучителен 

модул/програма за превенция на 

насилието в училище за деца от начален 

курс на обучение (деца от 7 до 11-

годишна възраст)  

Обучителна програма и 

материали към нея: 

- 1 модул за деца; 

- 1 модул за родители; 

- 1 модул за учители.  

TBA 

Разработване на обучителен 

модул/програма за превенция на 

насилието в училище за деца от 

прогимназиален курс на обучение (12 до 

14-годишна възраст) 

Обучителна програма и 

материали към нея: 

- 1 модул за деца; 

- 1 модул за родители; 

- 1 модул за учители. 

ТВА 

Разработване на обучителен 

модул/програма за превенция на 

насилието в училище за деца от 

гимназиален курс на обучение (от 15 до 

18-годишна възраст)  

Обучителна програма и 

материали към нея: 

- 1 модул за деца; 

- 1 модул за родители; 

- 1 модул за учители. 

TBA 

II. Консултиране на обучителните модули и провеждане на обучения за обучители по места  

Провеждане на четири работни срещи с 

организации членове на Национална 

мрежа за децата за представяне на 

проекта и за обсъждане на рамката на 

обучителния пакет. Консултиране на 

модулите и необходимите ресурси за 

провеждане на обученията.  

- Списък с предложения за 

подобряване на 

обучителните модули; 

- Списък с организации, 

които ще провеждат 

обученията по места;  

TBA 



Провеждане на обучения за обучители 

сред организациите членове на 

Национална мрежа за децата.  

- Проведени 8 обучения за 

обучители. 

TBA 

 

Начини за изразяване на интерес и кандидатстване 

Заинтересованите организации членове на Национална мрежа за децата, както и независими 
консултанти и консорциуми от организации и/или експерти могат да изпращат своите 
концепции за: 
- разработване на обучителните модули с ясни цели, времетраене и очаквани резултати; 
- консултиране и съгласуване на материалите с организациите членове на Национална 

мрежа за децата и други заинтересовани страни; 
- времева рамка за изпълнение на отделните задачи; 
- и бюджет;  
 
в срок до 11 януари 2018 г. на Диляна Славкова, програмен координатор в Национална мрежа 
за децата, на следния електронен адрес: dilyana.slavkova@nmd.bg  
 

Основни параметри на обучителните модули  

Във философията и структурата на обучителните модули се очаква да бъдат включени следните 

точки: 

➢ Стъпване на опита на организациите членове на Национална мрежа за децата, които работят 

по темата с различните целеви групи на терен, събран през 2016 и 2017 г.;  

➢ Включване на теми, свързани с правата на детето, детското участие и философия, 

насърчаваща семейно-ориентирания подход и включването на родителите1;  

➢ Спазване на принципа за недискриминация и гарантиране на правата на децата според 

Конвенцията на ООН за правата на детето.  

 

Подкрепа и лице за контакт 

При възникнали въпроси, необходимост от техническо съдействие, достъп до събраните ресурси 

и друга подкрепа можете да се обръщате към координатора на проекта Диляна Славкова, 

dilyana.slavkova@nmd.bg, тел. 0879 609 791. 

 
 
 
 
13 декември 2017 г. 
Национална мрежа за децата  

                                                           
1При семейно-ориентирания подход интервенцията се фокусира върху подкрепа на семейството. 

Разликите в поведението не се разглеждат като дефицити и слабости, присъщи на детето, семейството и 
тяхната култура и те не се разглеждат като имащи проблем, заболяване или патология. Решенията не се 
взимат от специалистите, а от родителите. Подкрепата към тях цели да ги овласти със знания, умения и 
компетенции, които да им позволят достъп и контрол върху ресурсите, необходими за посрещане на 
техните нужди. 
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