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Проектът 
 

Като част от проекта, финансиран от ЕК „Сигурна среда, успяващи деца. Въвеждане в 

различните форми на алтернативна грижа на подход за работа с деца, съобразен с 

преживяна травма“ Международната организация SOS Детски селища си сътрудничи с 

партньори за предоставяне на обучения за прилагане на травма-ориентирана грижа към 

деца и младежи за професионалисти, 

които работят в среда на 

алтернативна грижа в държавите 

Белгия, България, Хърватска, Гърция, 

Унгария и Сърбия.  

С организирането на тези обучения 

нашата цел е да дадем на 

професионалистите инструментите 

и познанията, нужни за 

разбирането на травмата и 

подкрепа за посрещане на нуждите 

на децата и младежите, настанени 

в алтернативна грижа, които са 

засегнати от преживени травми.  

На участниците в обученията ще 

бъде предоставено разработеното по 

проекта Ръководство за травма-

ориентирана грижа за деца, върху 

чиито основни принципи и концепции 

се базират и обученията. 

Ръководството и обученията са 

разработени от Център за върхови постижения в грижата и закрилата на деца (CELCIS - 

https://www.celcis.org ) в партньорство с екипите на сдружения SOS Детски селища в 

България, Белгия, Сърбия, Хърватска, Унгария, Гърция и SOS Children`s Villages 

Intrernational. 

 
 

Обосновка на необходимостта от обучения 
 

Проучвания показват, че всяко трето дете, настанено в алтернативна грижа е преживявало 

травма преди своето настаняване1.  

Проведеното отделно проучване по този проект във всяка от участващите държави 

показа, че около две трети от професионалистите, които работят с деца в 

алтернативна грижа твърдят, че имат малко или никакво обучение за разбиране на 

травмата в детска възраст или последиците от нея върху развитието на детето. 

От младите хора, живели в грижа, които участваха в това проучване, 40% заявиха, че 

не са се чувствали достатъчно подкрепени от хората, полагащи грижа и изразиха 

мнение, че има все по-голяма необходимост професионалистите, работещи с деца да 

                                                      
1 Jaritz, C., Wiesinger, D., & Schmid, M.: Traumatische Lebensereignisse bei Kindern und Jugendlichen in der stationären 
Judgenhilfe: Ergebnisse einer epidemiologischen Untersuchung. Trauma & Gewalt, (2008), 2(4), 266-277. 
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получат по-задълбочена подготовка за травмата в детска възраст и как тя засяга децата и 

младите хора. 

Това проучване заедно със съществуващи други такива, ни помогнаха да разработим 

обучителна програма и придружаващи ресурси, които са конкретно насочени към 

потребностите на децата и младите хора, настанени в алтернативна грижа.  

 

Цел на обучението и очаквани резултати  
 

Тази обучителна програма е разработена, за да развие познанията и уменията на 

участниците за подкрепа на деца и младежи, настанени в алтернативна грижа, които са 

засегнати от преживяна травма и да им осигури техники, които ще им помогнат да 

подкрепят децата и младежите в процеса на тяхното възстановяване. 

По време на обученията участниците ще работят с Практическото ръководство за 

травма-ориентирана грижа – ресурс, който изучава нашето разбиране за травма в детска 

възраст, как тя засяга децата и младите хора и как професионалистите и организациите, 

доставчици на социални услуги могат да внедрят и приложат подход за грижа, съобразен с 

преживяна травма в своята ежедневна работа. 

Обучението ще даде възможност на участниците критично да разгледат въздействието на 

травмата в живота на децата и младежите в алтернативна грижа, да споделят своя опит 

чрез сътрудничество с другите участници от обучението и да развият свои травма-

ориентирани ресурси и познания. 

 

 

В края на 6-дневното обучение (в рамките два модула с определен 

период между тях) ще очакваме участниците да:  

 Имат разбиране за травма, нейното въздействие върху развитието на детето и как 

могат да приложат това разбиране в своите услуги за деца.  

 Придобият някои от необходимите знания и умения за подкрепа на деца и млади 

хора, които са засегнати от преживяна травма. 

 Помислят как могат пряко да подкрепят деца, използвайки споделените идеи и 

инструменти.  

 Получат възможност да помислят как могат да бъдат повече информирани спрямо 

травмата в своята работа и услуга/център за настаняване. 
 
 
 

Темите от обучението 
 

Модул 1 (продължаващ 3 дни) включва теми, свързани с развиването на разбиране за 

травмата и въздействието, което има върху децата и подрастващите: 

 Разбиране за травма и неблагоприятните преживявания в детството  

 Разбиране за човешката реакция към травмата  

 Комплексната травма и въздействието й върху развитието на деца  
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Модул 2 (3 дни) включва теми, свързани с разработването и прилагането на подход 

за грижа, съобразен с преживяна травма и терапевтични отношения с деца в среда на 

алтернативна грижа: 

 Умения да разбираме  

 Как да бъдем информирани за травмата: подкрепа за дете, което изпитва страдание.  

 Въздействието на травмата върху хората, които работят с деца и организационен 

процес на развитие за организации, които предоставят услуги за деца  

 
 

Структура на обучението 
 

Обучението следва признати професионални принципи за обучение. Участниците ще бъдат 

насърчени да използват своя опит, да се запознаят с актуална информация и умеения и да 

използват случаи от практиката, за да интегрират нови знания в ежедневната си работа.  

Обучението се състои от два модула, всеки, продължаващ 3 дни. Между двата модула има 

определен период от време, обикновено един месец. От участниците се очаква и да 

изпълнят няколко индивидуални задачи в периода между двата модула.  

За кого е подходящо обучението 
 

Обученията са особено подходящи за: 
 
- приемни родители; 
- социални работници; 
- възпитатели, професионалисти, работещи в ЦНСТ; 
- други професионалисти, работещи с деца в грижа 
или деца в риск. 
 
 

 

Допълнителна 
информация 
 

За допълнителна информация свържете се с нас на: 
office@sosbg.org;  
denitsa.avramova@sosbg.org 
marin.zarkov@sosbg.org  
 
 
За да свалите копие на Практическото ръководство 
за травма-ориентирана грижа, моля посетете: 
 
https://sosbg.org/sos-detski-selishta-startira-nov-proekt-sigurna-
sreda-za-uvereni-detsa/  
 

  

 

mailto:office@sosbg.org
mailto:Denitsa.avramova@sosbg.org
mailto:marin.zarkov@sosbg.org
https://sosbg.org/sos-detski-selishta-startira-nov-proekt-sigurna-sreda-za-uvereni-detsa/
https://sosbg.org/sos-detski-selishta-startira-nov-proekt-sigurna-sreda-za-uvereni-detsa/
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Повече за партньорите по проекта 
 
 

SOS Детски селища Интернационал е една от най-

големите неправителствени организации, която подкрепя 

деца, разделени от семействата си или семейства в риск. От 

1949 година ние работим, за да осигурим на децата и 

младежите любящ дом и среда, в която техните права се 

спазват.  

 

Центърът за върхови постижения в грижата и закрилата на деца CELCIS 

(https://www.celcis.org) към Университет Стратклайд, Шотландия е водещ 

център за иновации в Шотландия. Те подобряват живота на децата като 

подкрепят лица и организации за постигане на дълотрайни промени в 

услугите, от които имат нужда и подходите за работа, използвани от хората, отговорни за 

предоставянето на грижа към деца.  

 

Проектът е съ-финансиран от Програма Права, равенство и гражданство на 

ЕС. Отговорността за съдържанието на тази публикация носи единствено SOS 

Детски селища Интернационал. Европейската комисия не е отговорна за всяка 

информация, съдържаща се в тази публикация.  

https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.edubuzz.org%2Fcpdshare%2F2021%2F01%2F13%2Fcelcis-online-courses-to-support-children%2F&psig=AOvVaw1rG1T8aLT_tZClXqTInEmR&ust=1618392850874000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCLD_g471-u8CFQAAAAAdAAAAABAU

