
Подкрепа на деца и млади хора,
засегнати от сексуално 
насилие в Европа, чрез 
укрепване и улесняване на 
практиките на участие

През ноември 2016 г., Фондация 
“П.У.Л.С.” започна реализирането на 
проект “Умения за живот, Лидерство, 
Неизчерпаем Потенциал (УЖЛНП):  
Подкрепа на деца и млади хора 
засегнати от сексуално насилие в 
Европа чрез укрепване и фасили-
тиране на практиките на участие”, 
финансиран от Европейската 
комисия. Водеща организация на 
проекта е Университетът на Бедфор-
дшир, Англия, а Фондация “П.У.Л.С.” 
участва като партньор по проекта, 
заедно с Barnardo’s/ SECOS, Англия, 
Stichting Alexander, Холандия, Terre 
des hommes Foundation Lausanne Ру-
мъния и Terre des hommes Foundation 
“Lausanne” Унгария/Регионален офис

Проектът е фокусиран върху проблемите свързани със сексуалното насилие над деца 
и млади хора, които са и основна целева група. Основните две цели на проекта са да 
изгради капацитета на доставчиците на специализирани услуги, които да развият без-
опасни, етични практики на участие с млади хора, засегнати от сексуално насилие и да 
овласти и позволи на децата и младите хора, засегнати от сексуално насилие, да разви-
ят познания, умения и капацитет чрез програми за умения за живот и лидерство, както 
и чрез развиване на техни собствени дейности по превенция, ръководени от младежи.
Една от дейностите, включени в проекта е създаване и пилотиране на ЧЕТИРИ ДНЕВ-
НА ОБУЧИТЕЛНА ПРОГРАМА за практиките на участие за специалистите, работещи с 
деца и млади хора, засегнати от сексуално насилие.
ЦЕЛИ НА ОБУЧЕНИЕТО: Да се подобрят знанията, уменията и разбирането за правата 
на детето, безопасната и етична практика на участието и да се развие доверие и анга-
жимент за практика на участие, когато се подкрепят деца и млади хора, които са засег-
нати от сексуално насилие.
Подкрепа на практикуващите специалисти, за да станат „шампиони“ в застъпничество-
то за участие на децата и младите хора.



И още…
Това обучение ще включва оценка и разработване на планове за действие и политика за по-
добряване и интегриране на практиката на участие в механизмите и процедурите за работа 
на специалисти, работещи в сферата на сексуално насилие над деца и млади хора.

Обучението се изгражда на базата на опит и умения. Участниците ще  „се учат чрез преживя-
ване”, групова дискусия; интерактивни и творчески упражнения; умения и обмен на добри 
практики и др. Те ще си тръгнат с ресурси и идеи, които могат да прилагат в тяхната ежеднев-
на работа.

Ден 1

ДЕН 3

Сексуално насилие и въздействието 
върху децата и младите хора;

Защита срещу участие: създаване на 
делото за участие;

Принципите на участие в практиката;

Културна промяна: От дефицит към мо-
дел на компетентност при работа с деца 
и млади хора с  “висок риск и висока 
степен на уязвимост”.

Историята досега: Европейската снимка;

Политически контекст: Права на деца, 
права на хора;

Изискванията за участие.

Ползите от практиката на участие.

Посрещане на нуждите на децата и 
младите хора.

Увеличаването на капацитета, за да се 
поддържа безопасно ниво.

Участие, политика и власт.

ДЕН 2

ДЕН 4

Правене на участие;

Подготовка;

Защита и риск;

Групова динамика и фасилитиране;

Обмен на практики и умения;

Примери за добри практики;

Бариери и предизвикателства; 

Полезни стратегии и умения.

Как да бъдем „лидери“ в прилагането на 
участие?;

Интегриране на практиката на участие;

Оценка и разработване на вътрешни 
политики;

План за действие за участието на децата 
и младите хора;
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