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I.

Въведение

yMIND е иновативен проект, който промотира по-добрата интеграция на новопристигнали мигранти и
ромски деца и младежи чрез прилагането на цялостен подход насочен към обучение за работа с
различието в училище и в общността.
Моделът на добра практика, представен в този синопсис стъпва върху опита от предоставянето на
образователни услуги в общността в неформална образователна среда и използва методи за работа в
затворени мигрантски/ малцинствени общности.
В общия случай това включва: съществуващи центрове или услуги в общността, които провеждат
здравни, социални и образователни услуги, обучение в родителски умения и подкрепа на успешното
родителстване, ефективни методи за включване и мобилизиране на ресурсите на общността, като
обучение на връстници, работа на терен в общността, овластяване на младите хора от общността за
активно гражданско участие.
Моделът предложен за адаптация и разпространение в не-традиционна образователна среда е
Popular Opinion Leader (POL) – обучение на лидери на приятелски кръгове. Моделът е доказал своята
ефективност за промяна на поведенческите характеристики в затворени общности, като ромската и
дава обещаващи резултати.

II.

Презентация на модела

POL идентифицира и обучава популярни и радващи се на одобрението на своите приятелски кръгове
личности да действат като обучители (инструктори) на своите социални мрежи за постигане на
ефективна и трайна (здравна) поведенческа промяна. POL се основава на “теорията на социалната
дифизуя“, според която нови поведенчески черти могат да бъдат формирани когато достатъчен брой
от популярни личности, чието мнение е високо ценено от останалите членове на общността, са
въвлечени в налагането на нова ценност.
Лидерите на мнение са личности, чието
мнение и убеждения определят
възгледите на останалите, те
представляват около 10-15% от всяка
популация.
Посланията идват от членове на
общността, по-специално от човек, на
който останалите вярват и лично познават:
който е техен приятел и техен ролеви
модел и вдъхновител за промяна.
Фигура 1. Интервенцията POL
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1. Предистория и доказателства за успех на модела
POL е създаден от Центъра за изследване на интервенциите срещу СПИН (Center for AIDS Intervention
Research - CAIR) към Медицинския колеж на Уисконсин в Милуоки, САЩ. POL е основан на напреднала
и основана на доказателства форма на обучение на връстници (peer education) сред млади мъже,
които правят секс с мъже.
POL е прилаган в различни контексти и общности и е доказал своята ефективност по неоспорим начин.
Неговите създатели от CAIR извеждат данни, че тази нискобюджетна интервенция намалява рисковото
поведение сред младите гей мъже, жени, подрастващи и сред други популации 1.
Първата оценка на Модела е направена в САЩ с мъже, които посещават гей барове през 1989. По
данни на CAIR тогава се наблюдава намаляване с 30% на мъжете, които практикуват необезопасен
секс и покачване с 35% на употребата на презервативи. Същият модел се наблюдава в общо 7-те
американски града, където се провежда изследването.
По-нататък POL е адаптиран за приложение сред жени, които живеят в социални апартаменти в 18
американски града. Сексуалното поведение на всички жени живеещи в общежитията е изследвано
година преди и година след провеждане на интервенцията. Резултатите показват, че вероятността
участниците в интервенцията да практикуват необезопасен секс намалява, като в същото време
употребата на презвервативи се увеличава с 50%. Освен това се наблюдава подобряване на знанията
за ХИВ, по-добро разбиране на рисковете свързани със СПИН, повишава се броя на разговорите за
употреба на презервативи със сексуалните партьори.
След трансферирането на POL и адаптирането му от фондация „Здраве и социално развитие“ през
2004 в рамките на Global AIDS Intervention Network (GAIN), българският патньор прилага метода в две
различни общности - млади мъже, които правят секс с мъже и ромска общност. В български контекст
POL е доказал своята ефективност по отношение на превенцията на СПИН както в гей общността, така и
в ромска общностi.
В рамките на проекта „WEDworks: жени, етнически малцинства и наркотици” (JUST/2011/DPIP/AG
3561), българският партньор използва този метод, за да разпространи посланието за превенция на
наркотиците сред ромски младежи. Постигнатите резултати бяха много окуражаващи и през 2016
ФЗСР започна да работи по адаптирането на модела за целите на кампаниите за повишаване на
чувствителността към домашното насилие и насилието основано на полов признак, сред найуязвимите групи в ромска общност - бременни жени и млади майки.
2. Адаптация на модела на добра практика в рамките на проекта (yMIND)
Сегашната адаптация в рамкитe на настоящия проект има за цел въвежданeто на три нови аспекта към
модела:

1

http://www.mcw.edu/cair/resources/PopularOpinionLeader.htm
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Разширение на обхвата на темата. За целите на проекта yMIND, методът за обучение на лидери на
мнение ще бъде адаптиран за прилагане във връзка с насилието основано на полов признак (GBV
gender-based violence), с фокус върху промяна на нагласите в общността по отношение на този вид
насилие.
POL интервенцията използва естествените канали на комуникация на младите хора в общността, за да
въведе сред тях нова, различна гледна точка по отношение на традиционните полови роли и нормите
и очакванията свързани с тях. За постигане на тази цел се използват методи, вдъхновени от теориите
за социалната дифузия и груповата динамика за постигане на желаната промяна. Този подход
обещава да е много подходящ за прилагане в затворени и социално маргинализирани общности,
където обичайните обучителни интервенции не постигат желания резултат заради естествените
съпротиви на представителите на малцинството към външния натиск и културни влияния, идващи от
мнозинството.
Фокус върху специфичната целева група. POL ще бъде въведен в ромска общност в опит да се
повлияят нагласите и поведението на младите роми – мъже и жени, по отношение на насилието
основано на полов признак.
Методологията на POL е създадена за млади хори на възраст между 16 и 24 години. Тъй като
интервенцията е базирана върху групово-динамичния тренинг и техниките, основани на учене чрез
опит, за успешната реализация на програмата е много важно групите да са еднородни по пол и
възраст (15 -18 и 19 -24 години). Методологичната рамка на интервенцията трябва да е съобразена с
потребностите на всяка отделна група лидери.
Оценка на интервенцията:. Тъй като методът е създаден за промяна на рискови сексуални поведения в
затворени общности, оценката на ефективността на интервенцията трябва да бъде променена спрямо
новото предназначение на метода.

3. Теоретична рамка на темата за насилието
3.1 Насилие основано на полов признак
Теоретичната рамка по темата пол, включваща полови роли, стереотипи и неравенство е очертана
детайлно в
точка 5.2 Пол,
в ръководството „Цялостно обучение по въпросите на
компетентността в областта на многообразието в училищната среда“, изготвено от SPI
Forschung gGmbH.
За целите на този документ насилието основано на полов признак (НОПП) ще бъде дефинирано като
обединяващ термин за всяка форма на дискриминация или увреждащо поведение, насочени срещу
дадено лице въз основа на неговата (реална или възприемана) полова или сексуална ориентация2. Ще
разглеждаме насилието основано на полов признак във всички негови проявления: физическо,
сексуално, психическо, икономическо или социо-културно. За целите на интервенция в ромска
общност, каквато e POL, насилието основано на полов признак ще бъде разглеждано в контекста на
половите норми, ценности и вярвания, които подкрепят йерархичните неравенства на власт между

2

Definition by http://reliefweb.int, accessed: April 6, 2017
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мъжете и жените в ромска общност, където насилието основано на полов признак е толерирано, дори
в някои случаи възприемано като нормално.
3.2 Антропологични изследвания в ромска общност – норми в общността и очаквания към половите
роли
Антропологичният анализ на предпоставките за насилие в ромска общност фокусира върху
традиционното ромско семейство, което представлява по-скоро широка мрежа отколкото нуклеарно
семейство - място за близки хора, за самосъхранение и защита, също така и място за силен обществен
контрол, който ограничава женската свобода и автономност (Санглас и Касалс, 2012). Традиционно
жената е поставена в субординирана на мъжа роля, като в същото време е натоварена с бремето на
пазител на символната показност на принадлежността към определена група. Социалните очаквания
насочени към тази роля често се проявяват като насилие в семейството. Ръководството „Борба с
мъжкото насилие върху ромските жени: Препоръки за предотвратяване, разкриване и намеса“
разглежда проявите на насилие в ромска общност като част от патриархалното функциониране на
ромската общност и традиционните за културата ценности, които се обуславят от:


Подчинение на мъжката власт - девственост преди женитбата, вярност, майчинство и
разделение на труда според половата принадлежност. Често младите момичета трябва да се
откажат от училище и да се омъжат в много ранна възраст. Тяхното основно задължение е
грижата за дома и за децата и те са изцяло зависими от мъжете в семейството, тъй като нямат
базисни умения (неграмотни са) и образование, за да се издържат сами.



Идентичността на ромските жени - те не са автономни личности, те представляват честта на
семействата си. Всяко решение, което една жена може да вземе, представлява и включва
цялото й семейство. Всички решения трябва да са съгласувани с общността и трябва да следват
установените обществени норми за двата пола.



Ромските жени трябва да гарантират честта на семейството като изпълняват общностните
очаквания - да са верни съпруги, добри домакини и да имат деца. Ако по някаква причина
честта на семейството е поставена под въпрос, е много вероятно да се посочи жената като
отговорна за това.



Семейството е институцията, в която се запазват и предават от поколение на поколение
културни ценности, особено посредством ролята на жената, която е основен настойник и
възпитател на децата3.

Това разбиране за ролята на жената се явява предпоставка за налагане на ограничения в
поведението и рестрикции, които могат да се разглеждат като насилие - не само от
съпруга/бащата, но и от други власт имащи представители на разширеното семейство например
свекър, свекърва.

3 Пак там
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3.3 Други фактори
Домашното насилие може да се случи във всяка общност и във всяка социална прослойка, но фактори,
свързани със средата, повишават риска от домашно насилие. Това са фактори, свързани със
семейството, които включват бедност, безработица на родителите, злоупотреба с наркотици, психично
заболяване, финансов стрес или стрес свързан с родителстването, лошо здравословно състояние на
родителите и по-ниско образование. Важно е да се отбележи, че се наблюдава връзка между
възрастта на майката и вероятността тя да стане жертва на домашно насилие (ДН) – колкото по-млада
е майката, толкова рискът се увеличаваii. Други фактори, свързани със средата извън семейството са
бедност, недобър квартал и насилие извън семействотоiii. Комулативно тези фактори във висока
степен се наблюдават в ромските квартали и създават предпоставки за висок риск от насилие.
3.4 Основни принципи при изграждане на интервенция в ромска общност
Културна компетентност. Разбиране на съществуващите културни разлики и не-критикуване на
практиките в общността - изграждане на капацитет за разбиране, разпознаване, оценяване, уважаване
и ефективна работа с личности, които имат различен културен произход4.
Интегриране на знанията за културната динамика в дейностите. Поради относителната си
затвореност и патриархални отношения, социалния живот в ромската общност все още се определя от
неписани правила. Успешното провеждане на дейности, свързани с промяна на нагласи изисква да се
спечели подкрепата на ромските местни лидери, ключови информатори и включването им в
интервенцията. От съществена важност при планиране на интервенцията е да се събере информация
по отношение на културните норми в общността – какви са приетите модели на поведение, с какви
очаквания са натоварени половите роли и т.н.
Използване и развитие на ресурсите на общността. Неформалните комуникационни канали в
общността са най-ефективният и бърз начин за разпространение на информация в ромските общности.
От друга страна НОПП е сред темите, в които външни за общността хора са трудно допускани и
външните интервенции са нежелани или дори отказвани. Поради тази причина програмата предвижда
млади хора с изявена лидерска позиция в своята общност и изявен лидерски потенциал да бъдат
обучени по метода „обучение на равни“ (peer education) и да бъдат активно въвлечени в
информационните кампании и да говорят с останалите жени в общността по въпросите за ДН и да
бъдат активно въвлечени в разпространението на посланието насочено срещу НОПП в техните
собствени социални мрежи.
Работа в малки групи. Опитът на Фондация „Здраве и социално развитие“ сочи, че работата в малки
групи, избрани по определен признак на сходство е най-ефективният начин за работа в ромска
общност в посока промяна на нагласи и формиране на умения. От друга страна обучението по
въпросите на НОПП и ДН в групи, независимо от опита им с НОПП и ДН, се посочва като ефективен
4

“Борба с мъжкото насилие върху ромските жени: Препоръки за предотвратяване, разкриване и намеса“
(2012)

7|Page

метод за превенция на насилието. Изследване на Норвежкия център за изучаване на насилието и
травматичния стрес, посочва, че този тип програми за разпространяването на знанието за причините и
последствията от насилието и стратегии за справяне, са сред най-ефективните превантивни
интервенции5.

4. Елементи на интервенцията
POL като интервенция в общността има за цел да насочи светлината на прожектора към повишаване
на знанията, както и на чувствителността към фактори, които водят до повишаване на рисковете от
НОПП като половите стереотипи и ролеви очаквания, промяна на нагласите и изграждане на
компетентност в младите представители на общността по отношение на превенция на неравенството
между половете и свързаните с него прояви на насилие.
Интервенцията включва четири фази на прилагане – всяка със собствена цел и структура.

Фигура 2. Фази на интервенцията

4.1 Предварителна (подготвителна) фаза
Логиката на POL е да използва структурата на общността и нейните ресурси и важен фактор за
успешната реализация на интервенцията е да проучи структурата на общността, каналите на

“Превенция на насилието в Норвегия - мерки за превенция на насилието в близките
взаимоотношения” (4/2011)
5
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комуникация и ключовите информатори. На тази основа POL надгражда и интегрира методите на
работа на терен, медиацията с общността и обучение на равни.
Основната цел на подготвителната фаза е: (1) да идентифицира под-група в общността, която може да
бъде включена в интервенцията и (2) да избере лидерите на мнение, които ще бъдат мотивирани за
участие в обучението и които ще бъдат овластени да работят за желаната промяна.
4.1.1 Идентифициране на обособена подгрупа в общността
Планирането на тази фаза е много важно особено за екипи и организации, които нямат опит в
конкретната общност, в която планират интервенция. В този случай е необходима
предварителна оценка на ситуацията (около три месеца). Обикновено се използват три добре
познати изследователски метода за провеждане на предварителната, проучвателна фаза на
POL: наблюдение, фокус групи и/или интервюта с ключови информатори от общността.
Стъпки :
1.
Изберете локация/ общност, в която планирате да работите
2.
Спечелете подкрепата и одобрението на ключови хора от общността
3.
Научете повече за нормите и нагласите в общността по темата, която ви
интересува.

Места, където може да намерите потенциалните лидери на мнение: това са места в квартала, където
младите хора се срещат и прекарват времето си заедно – кафета, двора на училището, дискотеката.
Целта на наблюдението е да направи карта на местата където младите хора се събират и да проучи
техните навици, начина по който общуват, нещата които правят заедно. Важен аспект на
наблюдението е, че то дава информация кои са естествените лидери на мнение сред младите хора и
кои са техните социални мрежи.
Осигуряване на достъп. Важно е наблюдението да бъде проведено по начин, който не се натрапва на
хората, които са обект на наблюдение и не ги кара да се чувстват заплашени. За тази цел се
препоръчва наблюдението да бъде извършвано от или заедно с представители на общността.
Знания относно нормите и нагласите в общността. Важна стъпка преди планиране на интервенцията е
събирането на достоверна информация за нормите, възприятията и нагласите относно насилието
основано на полов принцип, характерни за съответната общност. Тази информация ще се използва за
създаване на реалистични казуси и упражнения, но също така е важна за подготовката на
фасилитаторите, с цел да имат реалистични очаквания какви нагласи ще срещнат по време на
работата си с лидерите.
Надеждна информация може да бъде събрана чрез фокус групи и/или интервюта с ключови
информатори. Според нивото на знание за конкретната общност, могат да бъдат приложени и двата
метода или да се избере само един от тях.
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Стъпки:
1.
Определете от каква информация имате нужда, за да планирате
интервенцията: полови роли и стереотипи, характерни за съответната общност, какво
поведение се възприема като насилие или не се възприема като такова, какви са
причините за НОПП и т.н.
2. Проведете една фокус група с представители на същата прицелна група – 10-15
младежа, за да се запознаете с техните възгледи и възприятия. Фокусирайте се върху 5 до 10
отворени въпроса, с цел да получите информацията, която ви е необходима.
3. Ако е необходимо проведете интервюта с ключови информатори от общността, за
да съберете по-детайлна информация по темата. Планирайте поне три интервюта, за да
проверите дали информацията се повтаря.

4.1.2 Избор на Лидери на мнение (Popular Opinion Leaders)
Втората основна задача на този предварителен етап е изборът на лидери, които да бъдат включени в
обучение. Могат да бъдат използвани пет основни подхода за целите на подбора:
1. препоръка от лидер на общността;
2. наблюдение на терен;
3. участие на кандидата в предишни програми на вашата организация и доказан лидерски
капацитет по време на това участие;
4. проучване на работниците на терен и идентифициране на подходящи кандидати, посочени
от представителите на самата прицелна група въз основа на признака популярност;
5. интервюта с ключови информатори.
Как да разпознаем потенциалните лидери? Лидерите на мнение са тези представители на
общността, които:
 прекарват много време с приятелите си;
 популярни са сред приятелите си;
 ползват се с доверието на своите приятели и връстници;
 има вероятност да повлияят върху решенията на приятелите си, когато им
дадат съвет

4.1.3 Компетентност, необходима за провеждането на POL групи.
Тъй като целта на груповата работа е постигането на промяна и изграждане на комуникативни и
социални умения в лидерите, екипът от фасилитатори трябва да включва поне един професионалист с
опит във воденето на групи – психолог, клиничен социален работник, обучител с опит в управлението
на групов процес.
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4.2 Фаза на изпълнение
Основните задачи на тази фаза са:
1. Лидерите да бъдат обучени да разпространят посланието за превенция на насилието в тяхната
общност
2. Да се изгради увереност в лидерите, че могат да наложат промяна!
По-долу са предложени две различни версии на интервенцията – първата насочена към млади мъже
лидери на мнение, и втората – насочена към млади майки.

Група за лидери на мнение – млади мъже
Младите мъже са прицелна група на интервенцията защото те са потенциални извършители на
насилие. Основният извод, който се наложи от фокус групите и пилотната лидерска група е, че към
младите мъже са насочени много силни очаквания и се оказва силен натиск от общността, те да
докажат своята мъжественост и да отстоят своята превъзхождаща позиция в ранните си връзки, както
и в новосъздадените семейства, чрез налагане на власт, контрол и физическа доминация.
Основната цел на обучението на младите мъже е да ги накара да мислят и действат извън шаблона
(out of the box) на очакванията, насочени към тях и да им даде възможност да експериментират с
алтернативни поведения (различни от проявите на насилие към партньорката) и реакции, така че
адекватно да отговорят на тези очаквания. Тези лични постижения и прозрения се очаква да бъдат
постигнати в първата част на сесиите, посветена на „личното развитие“. Втората част от сесиите е
насочена към развитие на уменията за общуване, които ще позволят лидерите да разпространят
посланието в техните социални мрежи, като се очаква това да повлияе социалните норми и нагласи.
За успешното реализиране на интервенцията е важно да бъдат спазени две съществени условия за
подбор на лидери:
1/ Младите мъже да имат някакъв опит в отношенията си с момичета и да могат да
разсъждават върху него. Това условие определя възрастта на потенциалните участници да е
над 16.
2/ Потенциалният участник да няма предишни прояви на агресия, за които да се знае в
общността (участия в сбивания, насилие над членове на семейството/общността и т.н.).

Съдържание на обучителните сесии
Сесия
1
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Сесия 1. Овластяване на лидерите и формиране на групова кохезия
Цел на сесията:
Сесията има за цел да овласти лидерите, да им предостави информация за проекта и
неговите цели, да създаде добра групова кохезия, както и да въведе темата за
насилието основано на полов признак.

Овластяването на лидерите е съществен елемент не само за успешното изпълнение на
интервенцията, но също и за формиране на мотивацията на младите лидери за участие в
обучението и да работят за промяна на нормите в общността. Тъй като интервенцията е с
продължителност няколко месеца и изисква активно участие на младите лидери, е много важно
тази задача да бъде изпълнена успешно.
Допълнително усложнение към мотивацията на младите лидери - мъже се явява факта, че те
много често не възприемат темата като проблемна и вярват, че проявите на агресия, насилие или
доминация са част от ролята на мъжа в общността и по-специално са атрибути на неговата роля в
семейството. Този начин на възприемане на успелия мъж пречи младите мъже да разберат
необходимостта от промяна на социалните норми и да разберат тяхната роля в процеса на
социална промяна.
Йерархията в групата е много важен аспект на груповата динамика в групи от млади мъже. С цел
да се постигне добра групова кохезия и да се изгради добро ниво на доверие, в първата сесия е
препоръчително да се отдели време за постигане на тези две много важни цели.
Основни послания:
1. Ти си избран защото твоето мнение е важно за твоите приятели;
2. Ти можеш да промениш нещата;
3. Групата е безопасно място, където можеш да обсъдиш различни теми и да опиташ
нови неща.
Сесия
2

Сесия 2. Лицето на насилието
Цел на сесията:
Да увеличи знанията на младите лидери по отношение на насилието

Чрез изследване на темата за насилието, групата очертава нормите в общността по отношение на
насилието основано на полов признак, които трябва да се променят вследствие на интервенцията.
Отграничаването на различните прояви на насилие, разширява неговата дефиниция и осветлява
важни, но трудни за разпознаване аспекти на насилието каквито са емоционално/психологическо
и сексуално насилие.
Важен аспект от работата във втората сесия е въвеждането на темата за индивидуалните разговори
и индивидуалната роля на лидерите за постигане на промяна в нормите на общността по
отношение на насилието, основано на полов признак. В рамките на втората сесия лидерите са
поканени да направят първото упражнение за формиране на умения за разговор с приятел по
темата.
Основни послания:
1. Насилието е заучено поведение;
2. Съществуват различни видове насилие;
3. Насилието не се проявява само като физическа агресия.
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Сесия
3

Сесия 3. Формиране на разбиране за кръга на насилието
Цел на сесията:
Да изгради намерение за промяна

Сесията е изградена на два основни елемента – да помогне на участниците да осъзнаят, че
насилието е заучено поведение, което повтаря наблюдавани от детето поведенчески модели в
семейството или в непосредственото обкръжение. Тези модели са важна част от поведенческия
репертоар на младите мъже, които нямат други примери за успешно реализиране на социалните
очаквания, насочени към тяхната полова роля. Цикълът на насилие представлява връзката между
механизмите на власт и контрол (насилие) използвани срещу младия мъж в миналото и неговите
собствени реакции на насилие.
Втората основна задача на сесията е да идентифицира мрежите на влияние на лидерите, чрез
създаването на списъци с имената на техните приятели. От всеки един от лидерите ще се очаква да
разговаря лично с всеки един от приятелите, включени в списъка и да разпространи научената
информация по време на сесиите и да даде обратна връзка за техните коментари и реакции по
време на тези разговори.
Основни послания:
1. Насилието е заучено поведение и може да бъде променено;
2. Насилието към жените е сновано на очакванията насочени към двата пола;
3. Това, че си агресивен не означава, че си мъжествен;
4. Истинският мъж може да приеме „не“ за отговор, и знае как да реагира когато някоя
жена откаже неговата помощ/внимание/любов.
Сесия
4

Сесия 4. Виолетка (цвете) и насилие
Цел на сесията:
Планиране на промяната

Сесията е изградена върху два елемента – работа за планиране на промяната с фокус върху
мисленето и реакциите извън „шаблона“ на социалните очаквания („дръж се като мъж“). Сесията
цели да разшири списъка с очаквания, свързани с ролята на мъжа и да добави някои позитивни
проявления, свързани с тази роля.
По време на първата част участниците трябва да постигнат прозрение как да постигнат промяна
като планират не-насилствено поведение и се запознаят с алтернативни реакции и модели. В
рамките на сесията, под ръководството на фасилитаторите, лидерите изследват какви са
предимствата и недостатъците да бъдеш мъж или жена в ромска общност.
Втората част от сесията се състои от блок за изграждане на комуникативни умения. Фасилитаторите
демонстрират на групата как да започнат и да развият разговор по тази тема. Участниците се
упражняват по двойки как да разкажат и да предадат съобщението за планиране на промяната на
техните приятели.
Основни послания:
1. Можеш да изразиш негативните си емоции по не-агресивен начин ;
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2. Всеки човек е преживял насилие/агресия по един или друг начин;
3. Насилието е демонстрация на слабост – не на сила;
4. Агресията /гнева може да се контролира.
Сесия
5

Сесия 5. Умният мъж (ром)?
Цел на сесията: емоционалната интелигентност и самоконтрол като
демонстрация на мъжественост

Сесията е изградена на два основни елемента – (1) работа върху планиране на промяната с фокус
върху не-насилственото поведение (изразяване на емоциите по позитивен начин и контрол на
гнева) и (2) формиране на комуникативни умения.
През първата част от сесията участниците трябва да постигнат прозрение как да постигнат промяна
като планират не-насилствено поведение и се запознаят с алтернативни реакции и модели. В
рамките на сесията под ръководството на фасилитаторите лидерите изследват в какви ситуации се
проявява насилието в семейството/връзката, има ли и каква е връзката между емоциите и
насилието, дискутират кои са позитивните и негативните емоции и как те могат да бъдат
изразявани.
Фасилитаторите демонстрират на групата как да започнат и да развият разговор по тази тема.
Участниците се упражняват по двойки как да разкажат и да предадат съобщението за планиране на
промяната на техните приятели.
Основни послания:
1. Можеш да изразиш негативните си емоции по не-агресивен начин ;
2. Насилието е демонстрация на слабост – не на сила;
3. Агресията /гнева може да се контролира.
Сесия
6

Сесия 6. Рекламата
Цел на сесията: промяна на нагласи

Сесията цели да насърчи лидерите да продължат да работят за промяна на нагласите към
насилието в своята общност, като помагат на своите приятели да развият нови модели на
поведение в своите връзки с момичета, основани на уважение към жената, оценяване на нейните
качества и заслуги към семейството.
Основни послания:
1. Всеки от нас може да бъде промяната!
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Група за лидери на мнение – млади жени
Младите майки са прицелна група на интервенцията защото те са най-застрашени от домашно
насилие в общността. Основният извод, който се наложи от проведените фокус групи, е че
съществуват много силни очаквания и натиск от страна на общността младата жена да се подчинява на
съпруга си за всяко нещо в техния съвместен живот и да се примирява с всички прояви на власт и
контрол, включително прояви на насилие.
Основната цел на обучението на млади лидери - жени е да ги накара да мислят и да реагират извън
шаблона на социалните очаквания към тях, да им помогне да разберат, че насилието срещу тях не
може да бъде толерирано, че младите жени трябва да могат да разпознават различните прояви на
насилие и да не ги приемат като нормална част от връзката. Тези лични постижения и прозрения се
очаква да бъдат постигнати в първата част на сесиите, посветена на „личното развитие“. Втората част
от сесиите е насочена към развитие на уменията за общуване, които ще позволят лидерите да
разпространят посланието в техните социални мрежи, като се очаква това да повлияе социалните
норми и нагласи.
За успешното развитие на интервенцията е необходимо да се имат предвид следните условия:
1/ По-вероятно е младите майки да посещават обучението сутрин, когато са приключили
домакинските си задължения и имат свободно време да посетят центъра за общностно
развитие. Друг възможен час за провеждане на обучението е ранния следобед, но само при
условие, че бебетата и малките деца не спят следобеден сън по това време.
2/ Младите жени и майки са много по-мотивирани за участие в общностни дейности, ако има
възможност децата им да са наоколо по време на сесиите. Поради тази причина препоръчваме
за тях да бъде организирана група за игра по време на обучителните сесии, като майките могат
да бъдат в контакт с децата си по всяко време.
3/ Много е важно младите лидерки да разберат правилно своята роля, която не включва
предлагане на решения или съвети на жени - жертви на насилие. Ролята се изразява в оказване
на помощ на младите жени от общността да разберат, че обхватът на насилието е много поголям от физическото насилие, да им помогнат да разберат възможностите, които има жената в
модерното общество.
Съдържание на обучителните сесии
Сесия
1

Сесия 1. Той и тя
Цел на сесията: Предоставяне на информация
Сесията има за цел да овласти лидерите, да им предостави информация за проекта и
неговите цели. Да въведе темата за насилието основано на полов признак.

Не се препоръчва темата за насилието да се въведе директно, най-вече защото младите жени са
особено чувствителни към тази тема, но и защото те отказват да коментират травматичния опит,
който са преживели или на който са били свидетели. За да бъде привлечено вниманието им и да са
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се свържат с най-важните теми, които ги интересуват, фасилитаторите наблягат на първите
любовни трепети, общуване между момчета и момичета, полови и сексуални роли.
Основна задача на фасилитаторите е да изведат от групата какво е нивото на знание и разбиране
за насилието. Водени от фасилитаторите младите жени изследват с какви асоциации се свързва
думата „насилие“? Има ли различни видове насилие и какви са те? В този контекст водещите
предоставят информация за проблема – насилие основано на полов признак. Определение на
насилието в и извън двойката.
Основни послания:
1. Ти избрана защото твоето мнение е важно за твоите приятелки ;
2. Ти можеш да промениш нещата;
3. Насилието не е демонстрация на близост.
Сесия
2

Сесия 2. Виолетка (цвете) и насилие
Цел на сесията: работа с нагласите

Продължава се темата за насилието основано на полов признак. Групата е поканена да изброи
всички прояви на насилие. Във фокуса на работата са емоциите на жертвата по време и след акта
на насилие. Какви са нормите в общността – кое поведение е толерирано и приемано за нормално
и кое е отвъд това. Най-важната задача за водещите е да насочат вниманието върху това как
хората говорят за насилието. Какво казват – цитати.
Втората основна задача на тази сесия е да идентифицира социалните мрежи на лидерите, като
всяка от участничките изписва имената на своите приятелки на лист. От всяка от тях ще се очаква да
разпространи информацията получена по време на обучението и да разговаря с приятелките,
включени в нейния индивидуален списък и да докладва в групата за коментарите и реакциите
направени от тях по време на тези разговори.
Основни послания:
1. Жената е по-уязвима да стане жертва на насилие във връзка;
2. Има различни видове насилие;
3. Насилието не се проявява само като физическа агресия;
4. Ти можеш да промениш нещата, когато разговаряш с твоите приятелки!
Сесия
3

Сесия 3. Супер (ROMA)мъж срещу Супер (ROMA)жена
Какво означава да си мъж/какво означава да си жена?
Цел на сесията: изграждане на намерение

Сесията е изградена върху два основни елемента – (1) работа с очакванията към половите роли и
стереотипи, и (2) изграждане на комуникационни умения в лидерите.
В първата част от сесията участничките се опитват да намерят отговор на въпроси, свързани с
половите роли и стереотипи в общността: какво се очаква да прави мъжа/ жената в общността,
когато са част от двойка.
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Фокусът на сесията е младите жени да бъдат насърчени да определят кои очаквания свързани с
половите роли те харесват и споделят и кои от тях те намират за остарели и биха искали да бъдат
променени, както от тях се очаква да дадат предложения как те могат да бъдат променени.
Втората част от сесията съдържа блок за изграждане на комуникационни умения. Фасилитаторите
първо демонстрират как да започнат и да развият разговор по темата, след което участниците се
упражняват по двойки как да общуват по темата насилие, основано на полов признак с техните
връстници.
Основни послания:
1. Насилието основано на полов признак е основано на свързаните с половите роли
очаквания;
2. Да си агресивен, не означава, че се държиш като мъж ;
3. Да си „добра жена“ не означава да приемаш всяко поведение на мъжа си
4. Жертвата не трябва да вярва, че заслужава да се отнасят с нея по този начин.
Сесия
4

Сесия 4. Умната жена (ромка)
Цел на сесията: планиране на промяната

Сесията е изградена от два основни елемента: (1) работа върху планиране на промяната с фокус
върху разпознаване на ситуациите на насилие; (2) изграждане на комуникативни умения в
участничките.
През първата част на сесията участничките трябва да бъдат информирани как да постигнат промяна
като разпознаят ситуацията на насилие и като се опитат да не попадат в нея, но също и да не
поемат отговорност за насилственото поведение на своя партньор. В рамките на сесията под
ръководството на фасилитаторите те изследват заедно в кои ситуации се проявява насилието
основано на полов признак, съществува ли и каква е връзката между емоциите и насилието и
обсъждат кои са позитивните/негативните емоции и какви са техните проявления.
Втората част съдържа блок за комуникационни умения. Фасилитаторите демонстрират на групата
как да започнат и да развият диалог по темата. Участничките се упражняват по двойки как да
разговарят за планиране на промяната с техните приятелки.
Основни послания:
1. Емоциите не са оправдание за проявите на насилие;
2. Жертвата няма никаква вина за упражняваното върху нея насилие и трябва да потърси
помощ, ако осъзнае, че е в ситуация на насилие.
Сесия
5

Сесия 5. Каква искам да бъда?
Цел на сесията: изграждане на самочувствие

Сесията е изградена от два елемента (1) работа за изграждане на самочувствие, самоувереност и
асертивно поведение за лидерите и (2) приключване на обучението.
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Първата част на сесията е предназначена да подкрепи лидерите да изградят компетентност и
умения за асертивно поведение – жените да отстояват позицията си , как да кажат „не“ по
приемлив начин.
Втората част има за цел приключване и оценка на обучението и създаване на график за
поддържащите сесии.
Основно послание:
1. Подобряване на комуникативните умения;
2. Можем да се справим с агресията с проактивно, асертивно поведение;
3. Ключът е в самочувствието
4.3. Поддържащи сесии
Тази фаза на интервенцията съдържа 4 поддържащи сесии с продължителност час и половина. Те
имат за цел да подкрепят лидерите в тяхната активна работа по промяна на социалните норми и
вярвания.
Подкрепящите сесии се провеждат веднъж месечно след приключване на основното обучение имат
за цел да окажат подкрепа на младите лидери в тяхната мисия. Когато групата се събере всеки от
лидерите споделя своя опит и предизвикателствата, които е срещнал/а при разговорите с
неговите/нейните приятели по отношение на разглежданите теми.
Структурата на сесиите е много подобна на тези в основната фаза, но акцентът е само върху обратна
връзка за проведените разговори – предизвикателства и постигнати успехи. Работи се и върху
подобряване на качеството на провежданите разговори с цел да се подобри ефекта на интервенцията.
4.4. Оценка
Основна задача на оценката е да измери напредъка на интервенцията. Ефективността се измерва чрез
качествени и количествени методи.
Количествените методи се отнасят до обхвата и интензивността на интервенцията. По време на
периода на изпълнение участниците са помолени да разговарят със своите приятели по темите, които
са обект на желана промяна. Качественият индикатор за успешно изпълнение е броят на проведените
разговори с приятели от идентифицираните приятелски мрежи в периода на реализиране на
интервенцията.
Качественият индикатор се отнася до промяна в два компонента:
- Промяна в поведението – по време на всяка сесия лидерите дават обратна връзка за
съдържанието на разговорите със своите приятели и получават обратна връзка как тези разговори
могат да бъдат подобрени. Съдържателната страна на разговорите е информативна за промяната,
която настъпва в социалните мрежи, подложени на интервенцията.
- Групова динамика: по време на интревизия и супервизия се прави анализ на напредъка на
групата като цяло, както и индивидуално за всеки един от участниците. Фасилитаторите попълват
“дневници на обучителя“, където разсъждават за основните аспекти на груповата динамика и процес.
Тези дневници ще бъдат използвани и за целите на вътрешната оценка на проекта.
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Примерни програми за провеждане на тренинг сесиите – лидерски групи с млади мъже

Овластяване на лидерите и формиране на групова кохезия
Сесия
1
Последователност
Време
материали

N
1.
2
3
4
5

Откриване на семинара – защо сме
тук?
Овластяване на лидерите
Представяне на информираните
съгласия
Създаване на групови правила и
сключване на групов договор
Запознаване
(1) История на моето име
(2) Кръгът от моите любими
неща

10 мин.
15 мин.
15 мин.

Информирано съгласие за всеки участник

10 мин.
40 мин.

хартия A4,
рисуване

материали

химикали,

материали

за

Почивка – 30 мин.
N

Последователност

Време

6

Упражнения за формиране на
групова кохезия
(1) Котка и мишка
(2) Влез в кръга
Работа с очакванията
„Дървото на очакванията“

40 мин.

7

8

9

Информационен блок:
10 мин.
Някои факти относно насилието
основано на полов признак
Затваряне на сесията - как се
10 мин.
чувствам в края на първата среща,
какво ще си отнеса вкъщи?
Сесия
2

N

20 мин.

Лицето на насилието

Последователност
Време
1. Загряване
10 мин.
2.
Определение за насилие и видове 45 мин.
насилие
Групова дискусия в две стъпки.
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(1)
(1)
Разноцветни лепящи листчета (2 за всеки
участник),
Флипчарт с нарисувано на дърво
(2)
Лист за обучителя 2. Основни факти

материали
флипчарт/ маркери
(2)

Игра: Четирите ъгъла на насилието

30 мин.

Лист за обучителя 3. Видове насилие
EXTENDED HANDOUT (GPM1)
SPI Forschung gGmbH

Почивка – 30 мин.
3.
4.

Загряване
Дискусия върху видовете насилие

5.

Блок комуникационни умения:
20 мин.
(1) Демонстрация
(2) Инструкция за домашна
работа
Затваряне на сесия
10 мин.

6.

Сесия
3

20 мин.
40 мин.

Формиране на разбиране за кръга на насилието

N
1.

Последователност
Загряване

2.

Обратна връзка от първите 20 мин.
разговори
Информационен
блок: 50 мин.
Формиране на разбиране на кръга
на насилието

3.

Лист за обучителя 4. Обсъждане на
казуси
Лист за обучителя 5. Пример – как да
започнем разговор с приятел

Време
20 мин.

материали

(2)
Лист за обучителя 6. Въпроси

Почивка - 30 мин.
4.

Загряване - Спри

5.

Блок
комуницационни 70 мин.
умения
(1) Ролева игра: Произход на
насилието
(2) Групова рефлексия
(3) Преиграване на ролевата игра
(по избор).
(1)
Индивидуална
работа:
приготвяне на списък с контакти
(2) Дискусия върху основните
послания от тази сесия и как да
говорим за тях с приятелите
Затваряне на сесия
10 мин.

.

6.
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10 мин.

EXTENDED HANDOUT (GPM1)
SPI Forschung gGmbH
Лист за обучителя 7. Случаят Асеновград

Списък с контакти/приятели

Сесия
4

Виолетка (цвете) и насилие

N
1.

Последователност
Загряване

2

Обратна връзка от проведените 20 мин.
разговори с приятели
Групова дискусия: не бъркайте 20 мин.
насилието с любов!
Ситуации в двойките
20 мин.

3.
4.

Време
10 мин.

материали

Лист за обучителя 8. Как се чувства
партньора
(2)
Лист за обучителя 9. Ситуации в
двойките

Почивка - 30 мин.
N
5.
6.
7.

8.

Последователност
Дръж се като мъж/ дръж се като
жена
Работа в малки групи по казуси

Време
40 min

материали
(2)

20 мин.

Блок комуникационни умения
(1) Инструкция за домашна работа
(2) Демонстрация
(3) Ролеви игри по двойки
Затваряне на сесия

50 мин.

Лист за обучителя 10. Дръж се като
мъж/ дръж се като жена
Лист за обучителя 11. Примерен
диалог

Сесия
5

10 мин.

Умен мъж (ром)

N
1.

Последователност
Загряване

Време
10 мин.

2.

Обратна връзка от разговорите

20 мин.

3.

Как изразяваме емоциите си

40 мин.

Почивка - 30 мин.
4.
5.

Загряване
10 мин.
Как се чувствам и какво правя 30 мин.
когато съм ядосан ?
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материали

(2)
Лист за обучителя 12. Как изразяваме
емоциите си

6.

7.

Блок комуникационни умения
(1) Инструкция за домашна работа
(2) Демонстрация
(3) Ролева игра
Затваряне на сесията

Сесия
6

40 мин.

Лист за обучителя 13. Примерен
диалог: как изразяваме емоциите си

10 мин.

Рекламата

N
1.

Последователност
Загряване

Време
10 мин.

2.

Обратна връзка от разговорите с 20 мин.
приятелите

3.

Креативна дейност: Брошурата
(1) Изготвяне на брошурата
(2) Групова рефлексия

материали

60 мин.

Материали: материали за рисуване,
ножици, списания,

40 мин

Лист за обучителя
преброяване
Сертификати

Почивка - 30 мин.
4.

Последно преброяване

5.

Раздаване на сертификатите на 20 мин.
участниците
Определяне на дата за първата 5 мин.
поддържаща среща
Финален кръг
5 мин.

6.
7.

14.

Последно

Примерни програми за провеждане на тренинг сесиите – лидерски групи с млади жени

Сесия
1

Той и тя

N

последователност

1.

Откриване на обучението – Защо 10 мин.
сме тук??
Овластяване на лидерите
5 мин.
Представяне на информираните 15 мин.
съгласия

2
3
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време

материали

информирани съгласия

4
5
6

Игра за запознаване: Историята на 20 мин.
моето име
Групов договор и групови правила
10 мин.
Работа с очакванията – „Дървото на 20 мин.
очакванията“

лист A4, химикали, материали за рисуване
флипчарт
Цветни лепящи листчета (по 2 за всеки
участник),
Флипчарт с нарисувано дърво

Почивка – 30 мин.
N

последователност

време

материали

1.

20 мин.

Списания, ножици, лепило, флипчарт

5 мин.

Лист на обучителя 1. Основни факти
свързани с насилието основано на полов
признак
Лист на обучителя 2. Видове насилие

4

Той и тя – първа връзка.
(1) Работа в малки групи –
колажи.
(2) Групова дискусия
Информационен блок:
Някои факти относно насилието
основано на полов признак
Упражнение в две стъпки:
Видове насилие и определение за
насилие.
Игра: Насилието – истина или лъжа

5.

Приключване на сесията

10 мин.

2.

3.

Сесия
2

45 мин.

15 мин.

Виолетка (цвете) и насилие

N

последователност

време

1.

Загряване

10 мин.

2.
3.

Въведение в темата
5 мин.
Проявите на насилие:
30 мин.
(1) Работа в малки групи
(2) Дискусия
Групова дискусия: не бъркайте 30 мин.
насилието с любов!
Информационен блок:
Кръгът на насилието.
Последствия от НОПП

4.
5.

Лист на обучителя 3. Твърдения относно
НОПП

материали

Лист на обучителя
насилието

4.

Почивка - 30 мин.
1.
2.

Загряване
Гледна точка
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10 мин.
20-35 мин.

Лист на обучителя 5. Казуси

Кръгът

на

3.

4.

(1) Работа с казуси
(2) Групова дискусия
(3) Възможни коментари
Блок комуникационни умения
(1) Демонстрация
(2) Основни правила
Приключване на сесията
Сесия
3

Лист на обучителя
коментари
20 мин.

Възможни

Лист на обучителя 7. Начало на разговор
Лист на обучителя 8. Основни правила

10 мин.

Супер (ROMA)мъж срещу Супер (ROMA)жена

N
1.

последователност
Загряване

2.

Обратна
връзка
от
първите 20 мин.
разговори
Въвеждане на темата: Семейството
20 мин.
Типичното ромско семейство:
изграждане на казус

3.

6.

време
10 мин.

Материали

флипчарт

Почивка - 30 мин.
1.
2.

3.

4
5.

Загряване
Въвеждане на темата: Насилието не
е приемливо! как да постигнем
промяна?
Блок комуникационни умения
(1) Демонстрация
от
фасилитаторите
(2) Ролеви игри по групи
(3) Инструкции за домашно
Индивидуална работа: Изготвяне на
списък с приятели
Затваряне на сесията
Сесия
4

1.
2.
3.

10 мин.
10 мин.

60 мин.

Лист на обучителя 10. Примерен
разговор

10 мин.

Списък с контакти

10 мин.

Умната жена (ромка)

последователност
Загряване

време
10 мин.

Обратна връзка от проведените 20 мин.
разговори
Ситуациите на насилие – как да ги 60 мин.
разпознаем?
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Лист на обучителя 9. 7 причини защо
насилието не е приемливо

Материали

Лист на обучителя 11. Ситуации във
връзката

Почивка - 30 мин.
1.
2.
3.

4.

Загрявяне
Картографиране на ресурсите в и
извън общността
Блок комуникационни умения:
(1) Демонстрация
от
фасилитаторите
(2) Ролеви игри
Затваряне на сесията
Сесия
5

10 мин.
30 мин.
40 мин.

10 мин.

Каква искам да бъда?

N
1.

последователност
Загряване

време
10 мин.

2.

Обратна връзка от проведените
разговори
Информационен блок: Асертивно
поведение
Пепеляшка - или как да бъдем
асертивни
Дискусия

30 мин.

2.
3.
4.

Лист на обучителя 12.

20 мин.

Материали

Лист на обучителя
асертивно поведение

13.

Какво

е

20 мин.
10 мин.
.

Почивка - 30 мин
1.
3.

4.
5.
6.

Загряване
Приключващо упражнение Какво означава за мен участието ми в
това обучение?
Раздаване на сертификатите
Уточняване на дата и час за
следващата среща
Финален кръг

10 мин.
40 мин.

20 мин.
10 мин.
5 мин.
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Този проект се изпълнява с финансова подкрепа от Европейската Комисия. Този материал представя
гледната точка само на авторите и Комисията не може да бъде подвеждана под отговорност за
използването на каквато и да е част от съдържащата се тук информация.
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