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Това е българският превод на програмата „Спри за промяна“. Съдържанието на тази публикация е отговорност единствено 
на програмата „Спри за промяна“ и не може по никакъв начин да се приема като отражение на възгледите на Европейската 
комисия. Публикувано 2015. 

С финансовата подкрепа на програмата Дафне  
на Европейския съюз
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Предговор 

Ние приемаме, че някои специалисти, които използват този ресурсен набор от 
инструменти, могат да имат много опит в работата си със семейства, засегнати от 
случаи на насилие от дете над родител (НДР), както и години на опит в използването 
на инструменти като Мотивационно интервюиране и техники за фокусиране върху 
краткотрайно решение със своите клиенти. Надяваме се, че тези специалисти няма да 
чувстват снизходително отношение от факта, че ние сметнахме за редно да покрием 
основните положения по отношение на НДР и гореспоменатите инструменти в полза на 
работници с по-малко или твърде малко опит. 
Препоръчваме да се възползвате от обучение за информираност относно домашното 
насилие, Мотивационно интервюиране и работа с фокусиране върху краткотрайно решение, 
преди да стартирате програма „Спри за промяна“, ако вече не сте използвали тези стратегии 
в работата си. 
Този ресурс е разработен въз основа на изследвания и текуща оценка и не е предназначен 
да бъде препоръчителен, а по-скоро да се използва като начин на споделяне на знание и 
опит с Вас. Въпреки това, ще бъдем благодарни, ако поставите препратка към ресурса на 
„Спри за промяна“ в случай, че изберете да използвате или адаптирате тази работа.
Филмовите ресурси са създадени от AudioActive, които са музикална и художествена 
организация, която работи с младежи. Този ресурс е придружен от серия от филмови 
ресурси, които могат да се използват при обучението на практиците. Можете да ги намерите 
в придружаващия USB ключ или можете да получите достъп до тях, като се свържете с 
break4change@brighton-hove.gov.uk 
 
С благодарности към тези специалисти, които са допринесли със своето време и опит към създаването и 
поддържането на тази програма за групова работа, която дава възможност на младежи и родители да допринесат 
със собствени промени в развиващите се връзки на взаимно уважение.
Сара Бюкянън, Деби Баудън, Денис Бърн, Деби Корбридж, Джени Колинс, Бен Кокс, Шарлот Еминсън, Анна Джанфранческо, 
Пол Гуудуин, Анджела Хоус, Роз МакЛийн, Мишел Пуули, Мартин Стоунър, Марк Тиър, Мат Уорин (Общински съвет на 
Брайтън и Хоув). 
Аам Джулия, Алис Рос, Даз Бенет, Джон Кларк, Джак Кингслейк, Оли Фин (AudioActive). 
Ребека Бери, Джейн Грифитс, Агнес Мънди, Пам Никълс, Мариън Тейлър (Rise). 
Д-р Пола Уилкокс от Университета в Брайтън за непрестанното окуражаване и критичния анализ на работата, която върши 
екипът.
Еди Галахър за това, че сподели своята работа и опит в началото на тази работа и на Respect за това, че подкрепи 
посещението на Еди Галахър и за постоянната подкрепа през цялото време. 
Грег Рут и Лили Андерсън от Step-Up.
Хелън Боник за това, че е толкова страхотна и подкрепяше „Спри за промяна“ чрез блога си „Holes in the Wall“  
www.holesinthewall.co.uk 
Сара Фишър, Лина Мандърс и Джъстин Ианоти за тяхното ръководство и подкрепа.
Катрин Травис и Мишел Пуули за съставянето на този ресурс.
Всички родители и младежи, които поеха ангажимент да се променят и приветстваха взаимното уважение във 
взаимоотношенията си. 

“Докато се опитваме да напредваме с големи крачки не бива да пренебрегваме  
малките, ежедневни стъпки, които можем да предприемем, които се натрупват с 
течение на времето и ни отвеждат до неподозирани места.“ 
Мариан Райт Еделман, защитничка на правата на децата от афроамерикански произход 
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• Какво е насилие от дете над родител?

• Защо съществува нужда от този ресурс?

• За кого е предназначен този ресурс?

• Какво се съдържа в този ресурс?

• Какви са дефинициите и термините, използвани в този ресурс?

• За какво се отнася програмата „Спри за промяна“?

• Използване на програмата „Спри за промяна“
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1.1 Какво е насилие от дете над родител?
Насилие от дете над родител (НДР) е всяко поведение, използвано от младеж, за да контролира, доминира или принуждава 
родителите. То е предназначено да заплашва и сплашва и поставя безопасността на семейството в риск.  
Макар да е нормално за подрастващите да демонстрират здравословен гняв, конфликтност и фрустрация по време на 
прехода си от детството към зрелостта, гневът не трябва да се бърка с насилието. При насилието става дума за набор 
от поведения, включително нефизически действия, насочени към постигане на текущ контрол върху друго лице чрез 
насаждане на страх.
Повечето родители - жертви на насилие, срещат трудности да признаят дори пред себе си, че тяхното дете е склонно към 
насилие. Те се чувстват засрамени, разочаровани и унижени и обвиняват себе си за ситуацията, която е довела до тази 
дисбаланс на силите. Също така има и елемент на отричане, когато родителите убеждават себе си, че поведението на 
техния син или дъщеря е част от нормалното поведение на подрастващите. 

И така, какъв вид поведение би могъл да се счита за проява на склонност към 
насилие?
Насилието като цяло се свежда до четири категории – вербално, емоционално/психическо, физическо и сексуално. Ако 
младеж е подложен на сексуално насилие или е вземал участие в сексуално насилие, то той трябва да бъде пренасочен 
към съответната агенция за борба срещу сексуалното насилие.    

Вербално насилие: 
• Викане, пищене или ругаене по начин, който представлява злоупотреба 

• Отправяне на заплашителни коментари

Емоционално/психологическо насилие:
• Психологически игри – застрашително поведение спрямо членове на семейството, бягство, 

самонараняване или лъжи за контролиране на родителите или членовете на домакинството

Физическо насилие:
• Бутане 

• Удряне 

• Ритане 

• Хвърляне на предмети из дома

• Чупене на семейна собственост

• Нараняване на семейните любимци

Откъде да знам дали това е злоупотреба? Може би това е просто поведението на 
нормалните младежи?
• Поведението показва склонност към насилие, ако се страхувате от младежа и променяте поведението 

си, за да избегнете конфликт. 

• Ако откриете, че стъпвате на пръсти около детето си

• Постоянно създавате ситуации, които детето ви одобрява 

• Вашето дете отправя иронични забележки или проявява поведение, което ви унижава или злепоставя 

• Вашето дете заплашва да напусне дома, да се нарани или да нарани друг член на семейството, ако не 
се съобразявате с неговите желания 
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1.2 Защо съществува нужда от този ресурс?
Насилието от дете към родител (НДР) се случва във всякаква семейна среда и социалноикономическо положение.  
И все пак, въпросът за насилието на подрастващите към техните родители е пренебрегвана област. Литературата относно 
насилието в семейството до момента се е фокусирала основно върху домашното насилие от интимни партньори и върху 
насилието над деца. Специалистите се оказват недостатъчно ресурсно обезпечени, за да подкрепят родители, изпитващи 
такъв вид насилие, и да работят с младежи.
„Сега съм много по-силен, много по-решителен. Беше прекрасно, моят живот изцяло се обърна, 
защото отидох на този курс, 100% по-добре е“ родител, Програма „Спри за промяна“, (2013 г.). 

За щастие, сега НДР се подчертава в медиите от университетски преподаватели, нормативни агенции и неправителствени 
организации. Проблемът получава все по-голямо внимание чрез статии във вестници. Например, „Родители живеят в 
страх от децата си побойници“ на Observer (8 ноември 2009 г.) и от работата на организации като Parentline Plus, One 
Parent Families и някои от интервенционните партньорства, като например „Спри за промяна“. Въпреки това, ресурсите за 
специалистите все още са много оскъдни. Наборът от инструменти Respect („Уважение“) предлага отлични предложения за 
дейности за групова работа за работа с младежи, които използват насилие в близките си взаимоотношения. 
Както при други видове междуличностна агресия и насилие, е вероятно насилието от деца над родители да е по-широко 
разпространено, отколкото предполагат наличната литература и проучванията. Подценяването е вероятно да бъде 
повлияно от природата на взаимоотношенията между младежите и техните родители. Вътрешни фактори като срамът 
на родителите, страхът от обвинение и външни фактори като мнението на общността относно способността им да бъдат 
родители (Bobic, 2004) могат също така да допринасят към отричането на родителите или минимизирането на техните 
преживявания и запазването им в тайна (Agnew & Huguley, 1989). 
Cottrell и Monk (2004) изказват предположение, че нежеланието за разкриване е вероятно да бъде изострено от ограничения 
достъп до средства за намеса. Агенциите за социални услуги все повече признават разпространението на този вид насилие, 
но въпреки това липсват изследвания, които биха могли да предоставят практически модели за това как се отговаря на този 
тип насилие (Cottrell, 2001).
Създаването на решения за извършване на промени в животите на родителите - жертви на насилие, и на младежите в 
крайна сметка ще помогне за намаляване на домашното насилие. То също така ще преодолее изолацията на засегнатите 
родители и ще им предложи ефективни инструменти за намаляване на насилието или за предотвратяването му. Важно е, че 
признаването и поставянето под съмнение на насилието от страна на младежите на по-ранен етап би могло да предотврати 
задълбочаването на насилствения модел и продължаването му и в зряла възраст (Laing, 2000).
През 2009 г., когато прегледахме програмите за деца, които са извършили насилие към родители, и програмите за 
възпитание, стана ясно, че е необходимо да се създаде нов тип интервенция за подкрепа на семейства, засегнати от НДР. 
Този ресурс на „Спри за промяна“ събира на едно лесно достъпно място ресурсите и материалите, които сме разработили и 
използваме локално в Брайтън и Хоув. 
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1.3 За кого е предназначен този ресурс?
Този ресурс съдържа програма за хора, които работят с родители/настойници на деца и младежи  с агресивно/склонно 
към насилие поведение и/или деструктивно поведение, както и за децата и младежите, които са склонни към насилие и 
агресивни.
Това означава, че трябва да поемете ангажимента да работите по етичен, изпълнен с уважение и насочен към клиента 
начин, за да донесете положителни промени във връзките. Много от практиците, участващи в „Спри за промяна“, имат опит 
в семейната терапия или системен опит, или са работили в областите младежка престъпност или домашно насилие. 
Важно е склонността към насилие при децата да се възприема като само част от това, което се случва в едно семейство, и 
да се знае, че всеки носи отговорността и потенциала да помага нещата да се променят.
Програмата е подходяща за използване от социални работници, работници от службите за борба с младежката престъпност, 
младежки работници, служби за грижи за децата, практици в областта на психичното здраве, агенции за борба с домашното 
насилие, служби за осигуряване на приемни грижи, интегрирани семейни работници и общностни и доброволчески 
организации, които имат добър професионален опит с груповата работа със семейства с комплексни нужди и проблеми. 
Програмата е предназначена за едновременно използване с групи родители и групи младежи. Концепциите и дейностите 
могат също така да се използват и с отделни индивиди.

1.4 Какво се съдържа в този ресурс?
Ресурсът се състои от пет части: 

Част 1: Въведение 

Това е разделът, който четете в момента. С него се въвежда програмата и той ви казва какво съдържа ресурсът.
 
Част 2: Обща информация за програмата
Този раздел ви дава информация относно общия фон и принципите на програмата „Спри за промяна“,  ролята на групата 
на родителите и ролята на младежите в работата с агресивното и деструктивно поведение, теориите и моделите, които 
медиаторите могат да използват като основа при поддържането на програмата, практиката по информиране при групова 
работа, как възрастните и младежите се учат, как се поставят цели и как се прави преглед и оценка на всяка програма „Спри 
за промяна“.   
 
Част 3: Създаване на програма „Спри за промяна“ 
Този раздел ще ви каже как да създадете и поддържате програмата „Спри за промяна“ за родители и младежи.  Тя обхваща 
планирането и практическите аспекти, които трябва да бъдат въведени, за да се създаде възможност за гладко протичане 
на програмата, както и за да се създаде обща представа за основните елементи.  
 
Част 4: Програмата „Спри за промяна“ 
Този раздел ви казва как да поддържате всеки аспект на програмата „Спри за промяна“. Всека сесия има цели и задачи и 
детайлно описание на дейностите, работни материали, материали за четене, както и съвети за справяне с проблемите, 
които възникват по време на сесиите. 
 
Част 5: Ресурси  
Това е списък с ресурсите, които сме използвали, включително примери за препратки, оценки и формуляри за съгласие.  
Тя също така включва пример за обществено внимание, както и допълнителни материали за четене и библиография.  
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1.5 Какви са дефинициите и термините, използвани в този 
ресурс? 
• „Насилие“ се случва в рамките на един по-широк социален контекст, като се вземат предвид 

проблемите, свързани с пола, властта, правото и отговорността 

• „Родители“ и „настойници“ – този ресурс може да бъде използван както при родителите, така и при 
настойниците, а термините се използват по взаимнозаменяем начин в този ресурс  

• „Деца“ и „младежи“ – за целта на този ресурс тези термини са взаимнозаменяеми, тъй като програмата 
е насочена основно към възрастовата група 11 до 18 години, но някои от ресурсите могат да се 
използват с по-малки деца 

• „Юношество“ се определя като възрастта между 10 и 19 години, а „младежи“ са лицата между 15 и 
24 години. Поради сложните биологични и социокултурни условия, свързани с тези възрастови групи, 
те често се комбинират, за да означат млади хора. (СЗО, 2006). 

1.6 За какво се отнася програмата „Спри за промяна“?
„Спри за промяна“ е създадена за родители, чиито деца са склонни към насилие, агресивни са или които използват 
деструктивно поведение (включително самодеструктивно поведение като: насилие над родители, братя и сестри или 
домашни любимци, отказ да ходят на училище, бягство и самонараняване). Програмата е предназначена също така за 
самите деца и цели да работи по това поведение и да намалява случаите на насилие и агресия чрез развитие на по-
ефективни взаимоотношения. Програмата следва подход към груповата работа, основан на решения, с предварителни 
оценки и интервюта за оценяване на пригодността и напредъка. Важно е да се гарантира, че референтът предлага 
непрекъсната подкрепа в целия процес и след края на интервенцията, както и за участници, които са поне на етапа 
предразмисъл в Цикъла на промяната (Di Clemente & Prochaska, 1982) Вижте страница 19.
Програмата се състои от две групи, които вървят паралелно: една за родителите/настойниците и друга за младежите. 
Групата дава шанс на родителите и младежите да изследват нови идеи и прави повторна оценка на типовете 
взаимоотношения, които искат да имат един с друг, и това е шанс за тях да изследват нови начини да се свързват един с 
друг. Ученето, което се случва като част от програмата, дава възможност на родителите и децата да свързват тези елементи 
със собствената си ситуация и след това да помислят как това е свързано със ситуацията у дома. 
Сесиите на родителите предоставят пространство, в което те могат да погледнат по друг начин на своите подходи към 
възпитанието, да разберат мащаба на насилието в семейството и въздействието му върху тях, върху детето, което е склонно 
към агресия, и върху другите братя и сестри. Сесиите също така увеличават партньорската подкрепа и дават шанс за 
споделяне на опита с други родители, като по този начин се разбива моделът на изолация и срам. 
Сесиите на младежите са структурирани така, че да комбинират терапевтична/образователна част, последвана от 
творческа част. Творческата част използва писането на текстове, рапиране и филмова работа като среда за утвърждаване 
на напредъка, задълбочаване на размислите развиване на съпричастността. Творческата част на програмата е мощен 
инструмент за изграждане на информираност и прозрения в участниците и за извършване и утвърждаване на промяната. 
Филмите се използват, за да се даде възможност за диалог и учене между родители и младежи, които работят в отделни 
групи. Процесът на създаване на филм улавя възгледите и на младежите, и на родителите относно преживяваното 
или прилагано насилие и агресия и изследва как това влияе върху взаимоотношенията, които всеки има с другия. Чрез 
заснемането на индивидуални коментари и свързването им след това заедно като набор от отговори на въпроси, и 
родителите, и младежите изследват ефектите на насилието и агресията. Това им дава възможност да видят нови начини за 
развиване на отношения, изградени върху по-здрава основа на взаимно уважение и разбиране. 
Филмът не е предназначен просто да документира или оценява проекта, но и да действа като инструмент за визуална 
комуникация сесия по сесия между двете групи, за да даде възможност за безопасна комуникация между младежите и 
техните родители/настойници.



Част 1: Въведение  

  12Партньорство по програма ©Break4Change 2015

1.6.1 Какви са целите и въздействието на програмата?
Десетте сесии на програмата за родители и младежи са създадени да:
• създават вяра във възможността за промяна и спиране или значително намаляване на насилието 

• помагат на младежите да се научат да управляват фрустрацията си по начин, който не представлява 
злоупотреба

• дават възможност за по-добро слушане, комуникационни умения и чувство за отговорност, за да 
позволят по-уважително към другия поведение у младежите

• изяснят границите на това какво е приемливо и какво е неприемливо поведение

• повишат чувството на благосъстояние на родителите и да намалят тяхната изолация 

• помагат на родителите да държат младежа отговорен за неговата/нейната агресивност, като запазват 
връзката

• разглеждат стратегии за създаване на значими и практически последствия за неприемливо поведение

• подобряват уменията на родителите за слушане, общуване, избягване, разрешаване и договаряне на 
конфликт

• затвърдяване на напредъка и предоставяне на форум за емоционална подкрепа, докато родителите 
правят опити да отстояват правата си по-настоятелно.

1.6.2 Кои са участниците в програмата?
„Спри за промяна“ работи с всички видове семейни структури, включително младежи и родители с разнообразен произход, 
умения, култури, класи, възрасти, сексуални ориентации, религии и етноси.  
От стартирането на програмата насам ние открихме, че при родителите, с които сме работили, съществува по-голяма 
вероятност, отколкото при населението като цяло, да са обект на домашно насилие, да са имали проблеми с психичното 
здраве и да имат проблеми със злоупотреба с алкохол и наркотици.
Програмата има приобщаващ подход и в работила с младежи, които имат: синдром на дефицит на вниманието и 
хиперактивност (СДВХ), които са в аутистичния спектър и които имат проблеми с ученето.
Програмата може да се използва за подкрепа на приемни родители, но трябва да бъде вложена мисъл и подготовка, за 
да се гарантира, че проблемите с привързаността са разрешени и че съществува разбиране за липсващо, хаотично и 
зловредно възпитание. 

1.7 Използване на програмата „Спри за промяна“
Насърчаваме ви да позволите на програмата „Спри за промяна“ да се развива, като третирате съдържанието като 
начална точка в рамката от принципи на „Спри за промяна“, а не като ограничаваща конструкция. Трябва да се чувствате 
свободни да провеждате сесиите в различен ред, да прекарвате по-дълго време на някои аспекти и да не включвате други, 
както чувствате, че е подходящо. Ресурсът не е предназначен да бъде препоръчителен. Умоляваме ви, ако използвате 
съдържанието, да поставите препратка към работата и да изпратите обратна връзка на Брайтън и Хоув за това как 
програмата се е развила на електронен адрес Break4change@brighton-hove.gov.uk.
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Част 2: Обща информация  
за програмата 
• Необходимостта от програма „Спри за промяна“ 

• Координиран и многопартньорски отговор 

• Уменията, отношението и опитът, изисквани от медиаторите

• Съображения на медиаторите относно участниците

• Основите на „Спри за промяна“

• Творческият елемент 

• Процесът на диалог чрез филм в „Спри за промяна“
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2.1 Необходимостта от програма „Спри за промяна“ 
Социалните работници, службите за психично здраве на децата, училищата, общопрактикуващите лекари, агенциите за 
борба с домашното насилие и доброволческите организации получават много молби за помощ при които младежи са били 
изключени от училище, имали са проблеми със закона или са проявявали склонност към насилие над своите родители. 
Много хора са загрижени за очевидното увеличение на антисоциалното поведение на деца, което редовно се отразява в 
медиите.
„Спри за промяна“ е нов вид интервенция, разработена през последните 10 години за деца и младежи при които 
антисоциалното поведение засяга семейството, в рамките на семейния дом или в разширена семейна структура. 
Програмата включва работа с родители относно крайното поведение на техните деца, както и работа с децата, за да се 
обмисли как те биха могли да променят своето поведение, за да предотвратят склонността към насилие и агресивното 
поведение. 
Важно е да се разбере, че освен проблемите, свързани с контролиране на поведението, семействата също така срещат 
други трудности като например, но не изключително: бедност; социалната онеправданост; проблеми с образованието; 
разпадане на семейството и домашно насилие. Някои младежи и техните родители могат да бъдат описани като имащи 
синдром на дефицит на вниманието и хиперактивност (СДВХ), поведенческо разстройство (ПР) или разстройство с 
противопоставяне и предизвикателство представлява (РПП). ПР обикновено се открива при подрастващи, чието поведение 
навлиза в антисоциални крайности. 
Програмата „Спри за промяна“, описана в този ресурс, засяга проблемите, свързани с властта и контрола в семействата, 
включително половите властови отношения в опит да даде възможност на взаимното уважение да се развие. Програмата 
е съсредоточена върху пренаписване на комуникацията и взаимоотношенията, така че и двете страни да разберат ролите 
и отговорностите на родителя и детето и да работят с тях по ненасилствен и неагресивен начин. Средата при груповата 
работа формира една група за подкрепа на родителите и на младежите, място на което медиаторите и хората със същия 
статус могат да оспорват насилническото поведение, за да провокират промяна във взаимоотношенията между родител и 
дете. Тези промени намаляват ефектите на поведението на детето върху семейството и да модерират самото поведение. 
„Спри за промяна“ може да работи върху нуждите на семействата с тийнейджъри, които проявяват по-предизвикателно 
поведение от нормално проявяваното, като част от програмата за тийнейджъри „Triple P“ и следователно може да се 
използва като допълнителна програма към „Triple P“. 

2.2 Координиран и многопартньорски отговор
„Спри за промяна“ използва подход на координирано партньорство. Работата в партньорство не е ново явление. Една от 
силните страни в английската система за защита на децата е степента, в която много агенции и професии работят заедно, 
за да координират работата си с деца и семейства. Официалните процедури за агенции и специалисти, работещи заедно, 
съществуват от 50-те години на XX век [1], но с развитието на институциите, организациите, съветите и партньорствата, 
задълженията и линиите на отговорностите се променят заедно с тях (Munro, 2011). В действителност съществува все по-
голям акцент върху съвместната работа в екип отвъд професионалните и организационни граници (Anning и ко., 2006). Като 
се има предвид сегашната вълна на радикални реформи във всяка от основните обществени услуги, е важно официалните 
механизми за съвместна работа за опазването и насърчаването на благоденствието на децата, както и линиите на 
отговорност в рамките на и между различни организации, да бъдат възможно най-ясни и недвусмислени (Munro, 2011).
„Всяко дете има значение“ (Министерство на образованието и уменията, 2003) и Законът за децата (2004) са изрични 
„съвместно разработени“ отговори от професионалисти при работа с нуждите на децата, младежите и семействата, 
определяни като изложени на риск от социално изключване. В съответствие с Прегледа на Munro, оперативното естество на 
програмата „Спри за промяна“ използва многоведомствен подход, който гарантира, че всеки партньор в сътрудничеството 
се отчита през собствените си линии на отчетност, и гарантира, че това е възможно най-ясно и недвусмислено. Отговорите 
трябва да бъдат гъвкави и да изискват практиците да могат да работят заедно, за да подкрепят и поставят клиента/-ите в 
център на интервенциите.

[1] Министерство на вътрешните работи, Министерство на здравеопазването и Министерство на образованието (1950), 
Окръжно писмо от Министерство на вътрешните работи, Министерство на здравеопазването и Министерство на 
образованието. Пренебрегвани или третирани зле в домовете си деца. Лондон. Министерство на вътрешните работи.
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Правителството очаква да види ефективно сътрудничество, което работи за справяне с домашното насилие. При липсата 
на форум, който да работи върху НДР, това трябва да бъде отговорност на сътрудничество на ниво местни правителствени 
служби. Партньорството ще трябва да гарантира, че конкретно и практически се работи по проблема (например чрез 
стартиране на програма „Спри за промяна“) и че ключови неправителствени организации като например Women’s Aid 
(„Помощ за жените“) / Respect and Victim Support („Уважение и подкрепа за жертви“) се използват за консултации и се 
включват, за да предложат допълнителна подкрепа за родителите/настойниците, а може би също и на самите младежи, 
ако те са израснали като свидетели на домашно насилие. От съществено значение е тези организации да бъдат включени, 
за да се осигури правилно използване на техния ежедневен опит в работата с преживелите и техните знания относно 
въздействието на местните политики върху потребителите на услуги. 
Партньорството по „Спри за промяна“ има ръководна група, която следи резултатите, нивото на услугите и информацията 
за управлението. От съществено значение за това е как мерките се съотнасят към безопасността на всички деца и родители 
в областта и как това е колективна отговорност на всички партньорски служби; информацията за нивото на обслужване се 
използва, за да подпомага партньорите да оценяват качеството на опита в множество области, например достъпността; 
отзивчивостта; културната компетентност; своевременността; качеството на обстановката/сградите; комуникацията; 
участието и т.н.; информацията за управлението помага за посочването на стандартите, които предоставят интелигентност 
в управлението, разработването и подобряването на услугите. Работа в партньорство между различните агенции може 
понякога да изглежда времеемко и трудно, но семействата с такива сложни нужди ще радват на координиран и всеобхватен 
отговор.

2.3 Уменията, отношението и опитът, изисквани от 
медиаторите 
Вземането на решение за това кои да бъдат медиаторите за една програма „Спри за промяна“ е ключово. Модераторите 
трябва да имат готовност и желание да виждат, оценяват, уважават да бъдат любопитни за скритите силни страни, 
ресурси и креативност на участниците. Там, където има младежи, които имат трудности в привързването, медиаторите са 
насърчавани да се фокусират върху свързването с другите качества на младежите и разширяването им, което би довело 
до по-ефективното им ангажиране с родители и братя и сестри и би разширило техните очаквания, че могат успешно да 
осъществяват връзка с другите. Медиаторите също така трябва да оценяват и да обмислят как творческата и филмовата 
работа да бъде включена в процеса.

2.3.1 Умения
Следните умения се считат за необходими за един медиатор, за да провежда програма „Спри за промяна“: 
• Групова работа и умения за слушане: Родителите могат да бъдат ядосани и напрегнати, а членовете 

на групата могат да бъдат изискващи. Трябва да умеете да гарантирате, че всеки получава достатъчно 
време и внимание.

• Презентационни умения: вие трябва да предавате идеи по ясен и последователен начин.

• Умения за медиация: вие ще трябва да бъдете подготвени да се справяте с трудни взаимодействия 
между членовете на групата по спокоен и приемащ начин. Родителите могат да имат някои модели 
на комуникация, които не са полезни, но вие трябва да избягвате да спорите, поучавате или заемате 
отбранителна позиция. Трябва да моделирате принципите на програмата „Спри за промяна“, както 
е описано в Част 2, в начина, по който взаимодействате в групата и със своите съ-модератори. 
С младите хора е важно да предизвиквате проблемите, свързани с насилието и агресията/
побойничеството и дискриминиращото поведение.
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2.3.2 Отношение 
Трябва да умеете да се въздържате да давате съвети от традиционните и поведенчески възпитателни методи, тъй 
като те се различават значително от програмата „Спри за промяна“. Трябва да: 
• вярвате в принципите на програмата „Спри за промяна“ 

• бъдете наясно със собствените си възпитателни ценности, религия, сексуална ориентация, културните, 
полово обособените и семейните вярвания относно възпитанието

• сте решили каква информация сте подготвени да споделите относно собствените си преживявания в 
това да бъдеш родител  и / или младеж, както и какво не сте подготвени да споделите 

• оценявате родителите като експерти

• се ангажирате да насърчавате нови начини за свързване

• бъдете готови да предизвикате стереотипите и да не обвинявате

• се интересувате от идеите на участниците и да поддържате неосъждащ подход

• сте наясно със собствените си нагласи към младите хора

• изразявате ясно, че насилието не трябва да бъде толерирано

2.3.3 Знания  
Повечето хора имат опит с някаква семейна единица и ще разберат какви могат да бъдат радостите, напреженията 
и трудностите. Не е нужно да сте професионален експерт, за да помагате на хората, които срещат трудности. 
Този ресурс е за хора, които работят с родителите в някои екстремни ситуации и с младежите, които трябва да 
приемат тяхното поведение; следните знания ще ви помогнат да разберете проблемите, пред които се изправят 
семействата, и начините, по които можете да им помогнете:
• знания за въпросите за защитата, местната политика за защита и процедурите 

• разбиране за домашното насилие и за това как то може да повлияе на децата и възпитанието

• разбиране за това как дискриминацията, във всичките ѝ форми, поставя децата и техните семейства в 
неблагоприятно положение и ограничава техните възможности 

• в идеалния случай вие също така ще имате разбиране за трудностите, свързани с психическото 
здраве, и тяхното въздействие върху семействата

• осъзнаване за това как терапевтичната работа и как изкуството, музиката и драмата могат да бъдат 
използвани, за да предоставят възможност на хората да изследват промяната в поведението

2.3.4 Личностни качества  
Следните качества ще ви помогнат да проведете една успешна програма „Спри за промяна“:
• трябва да бъдете в състояние да общувате по спокоен и сдържан начин, без отношението ви да 

изглежда властно или покровителствено

• някои от на родители и от разказите на младежите и историите ще бъдат смущаващи. Вие трябва да 
сте в състояние да ги изслушате и да се справите с този материал, без да се претоварите. Сесиите с 
надзорниците могат да ви помогнат с това.

• трябва да бъдете в състояние да работите със съ-медиаторите си по ефективен и загрижен начин

• трябва да бъдете гъвкави, но също така да можете да се придържате към програмата

• трябва да бъдете в състояние безпроблемно да интегрирате в груповата работа творческия и 
филмовия процес 

• поне един от медиаторите трябва да бъде добре организиран
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2.4 Съображения на медиаторите относно участниците 
Дете, което е жертва на насилие от страна на родител, с когото то живее в момента или е живяло в миналото, 
подходящо ли е за „Спри за промяна“?
„Спри за промяна“ е програма за деца, които са извършили насилие към родители или членове на семейството и в момента 
не са жертви на насилие или агресия. Дете, което е било жертва на насилие по време на детството си от родител или 
настойник, с когото той или тя не живее в момента, е подходящо за програмата, в случай, че настоящият родител, при 
когото живее детето (който посещава групата с него), не проявява склонност към агресия или насилие спрямо него. Може 
да има случаи, в които родителят отговаря на насилието от страна на детето, като го отблъсква или възпира, което води до 
непреднамерено нараняване, или е възможно да отговори с удряне на шамар или избутване от гняв. Ако това се е случило, 
то те са подходящи за „Спри за промяна“, ако поведението е необичайно проявление и родителят го разпознава като 
неуместно и се ангажира да извършва ненасилствено/неагресивно възпитание.
 
Родителите на агресивни тийнейджъри са изправени пред много от същите нагласи за обвиняване на жертвата, 
пред които са изправени и възрастните - жертви на домашно насилие
Както и при възрастни - жертви на домашно насилие, стереотипите относно родители, които са жертви на склонността към 
насилие / агресията на своите деца, съществуват и затрудняват възможността им да получат подкрепа. Тези родители често 
се възприемат от другите като твърде толерантни и неспособни да определят граници при общуването си с децата си. 
Някои от тези вярвания са изразени в следните изказвания на хора за родителите на агресивни тийнейджъри:
„Ако тези родители бяха по-последователни във възпитанието си, те нямаше да имат деца, които 
са агресивни и склонни към насилие“.

„Родителите не трябва да позволяват на децата си да им се качват на главата“.

„Те просто трябва да определят правилата и да накарат децата си да разберат, че не може да им 
се разминава лошото поведение“.

Повечето родители, които са жертви на насилие, вече чувстват, че са се провалили като родители, и поемат отговорността 
за поведението на децата си. Стереотипите подсилват тези чувства и оставят родителите с чувство на дори по-голяма 
изолираност и безнадеждност. Родителите, които живеят с агресивен тийнейджър, обикновено правят най-доброто, което 
могат, за да се справят с поведението на своя тийнейджър. Подкрепата и разбирането са най-полезното за родителите, 
които са жертви на насилие от страна на своите тийнейджъри.
 
Деца, които са склонни към насилие, също могат да бъдат стереотипизирани
Деца, които са склонни към насилие, могат да бъдат възприемани и като социопати и опасни, и като невинни жертви, а 
никой от тези стереотипи не помага на детето да направи положителни промени. Някои деца, които са склонни към насилие 
към членове на семейството, са били изложени на домашно насилие в дома или са преживели насилие в миналото. Не е 
полезно за децата собствената им агресия да бъде извинявана заради това, тъй като те свикват да вярват, че нямат контрол 
или избор в поведението си. Най-полезното е да се признае техният предишен опит по подкрепящ и разбиращ начин, като 
в същото време им се дава да разберат, че въпреки че са били свидетели или са преживели насилие, те не са длъжни да 
повтарят това поведение. Съобщението, че имат възможност да не повтарят насилието или агресията, им дава власт и им 
помага да се чувстват подкрепяни да правят положителни промени.
 
Отделяйте поведението от лицето
Когато говорите с децата за това, че използват насилие или агресия, най-полезно е да се позовете на конкретното им 
поведение като нещо отделно от това, което те представляват като личност. Не е полезно за децата да им бъдат поставяни 
етикети „насилници“. Дръжте фокуса върху конкретното поведение, което те имат, а не върху детето като личност.
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Подкрепяйте уважителното поведение
„Спри за промяна“ е разработила две колела въз основа на колелата на надмощието и контрола и на равенството от 
модела на Дулут. Едното колело помага за определянето на насилственото поведение, докато другото се стреми да 
даде възможност на процеса на разработване на поведение на взаимно уважение. (Вижте Част 4, стр. 37). Колелата 
действат като инструмент и в двете групи, за да развият те разбиране на поведението, на което са били свидетели и 
което сега присъства в отношенията родител/дете. Колелото на взаимното уважение дава на децата възможност да 
говорят за уважителното поведение, което те използват, както и дава на медиаторите и родителите шанс да подкрепят 
положителното, уважително поведение, което децата им използват. Посочването на уважителното поведение, което децата 
използват с членовете на семейството си, е по-ефективен начин да се подкрепя промяната, отколкото посочването само на 
насилственото поведение, което те използват.
 
Да бъдеш отговорен към членовете на семейството си е признак на сила на личността
Често децата се чувстват засрамени, когато говорят за агресивното и насилствено поведение, което използват в 
семействата си, и понякога се виждат като слаби и некомпетентни, когато от тях се иска да говорят за своето поведение. 
Когато младите хора разберат как тяхното поведение влияе върху членовете на семейството им и научат начини да поемат 
отговорност, като например да говорят за това със своите родители и да предприемат действия, с които да поправят 
причинената   вреда (да изкупят вината си), чувството им за срам намалява и те започват да се чувстват по-добре спрямо 
себе си. Това намалява допълнително актовете на насилие и агресия.
 
Склонността към насилие и агресивното поведение обикновено са въпрос на избор
Ниското самочувствие, злоупотребата с наркотични вещества, стресът и някои въпроси, свързани с психичното здраве, 
могат да допринасят за агресивните действия. Повечето деца, които са агресивни, не мислят за изборите си и не признават, 
че имат възможности. След като научат, че съществуват други начини да се отговори на конфликт, които работят много 
по-добре, те обикновено спират да употребяват насилие. Важна част от програмата „Спри за промяна“ е да се помогне на 
децата да разберат, че независимо от трудностите в живота си, те имат контрол върху собственото си поведение и имат 
избор за това как да отговорят на повечето ситуации.
 
Това да се помогне на децата да станат неагресивни, е най-успешно с екипен подход, когато съществува 
сътрудничество между хората, които извършват интервенцията, общността и семейството
Когато децата получат ясни, последователни съобщения за използването на ненасилие във взаимоотношенията си от 
всички, с които те влизат в контакт, включително социалните работници, полицията, учителите и другите членове на 
семейството, е по-вероятно те са имат успех при извършването на положителна промяна.
 
Важно е да се признае, че всяко семейство има собствена история на ценности и традиции 
Етническият произход, религията, класата, възможностите, възрастта, полът, сексуалната ориентация и културният 
произход на членовете на групата предоставят контекст за членовете на семейството да разрешават конфликти и да 
комуникират един с друг. Когато медиаторите не забравят разликите на всяко семейство, те могат да медиират програмата 
по начин, който уважава разликите и подкрепя промяната, същевременно спазвайки принципа, че насилието няма да бъде 
толерирано. 
 
Яснота по отношение на стиловете на възпитание
Важно е да има споделено съгласие между медиаторите по отношение на възгледите им относно стиловете на възпитание, 
особено що се отнася до медиаторите на двете групи. От съществено значение е на младежите да се дават ясни, 
последователни насоки относно границите и неприемливото поведение. Медиаторите трябва да бъдат наясно с опасността 
от даване на смесени сигнали, която ще позволи появата на елемент на „разцепване“. Това са елементи, които се проявяват 
в много семейства, особено в кохортата на семействата по „Спри за промяна“, и важността на всички, „които пеят по едни и 
същи ноти“, е от съществено значение за подпомагането на семейството да се възстанови. 
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2.5 Основите на „Спри за промяна“
Всеки, който работи по „Спри за промяна“, трябва да бъде запознат с Цикъла на промяната, да разбира пречките пред 
разкриването на родителите, уменията за групова работа, цикъла на учене, инструментите, стремящи се към решения, 
използването на филми като диалог и творческите подходи към младежите, както и трябва да има опит или да бъде 
ангажиран с използването им в практиката си. 

2.5.1 Разбиране на мотивацията и работата с Цикъла на промяната
Специалистите трябва да разберат, че за да се случи каквато и да било промяна, родителят и детето трябва да 
бъдат мотивирани. Допълнителна информация относно Мотивационното интервюиране можете да намерите на http://
motivationalinterview.org
Капацитетът за промяна е изграден от мотивация и способност, а ако някое от тези липсва, промяната няма да се случи. 
Оценките често се фокусират върху събирането на информация. Ние предлагаме специалистите да ангажират родителите 
и младежите в това да обмислят мотивацията си и чувството си за собствена ефективност при промяната на своето 
поведение / отговори, както и да оценят готовността да правят промени. Моделът на промяна на Di Clemente и Prochaska 
(1982), възпроизведен по-долу, е много полезен. 
При работа с родители и младежи, специалистите трябва да си сътрудничат, вместо да използват прескриптивен подход, и 
трябва да почитат самостоятелността и самонасочването на младежите и родителите, както и да изследват възможностите 
си, а не невъзможностите си, с искрен интерес за опита и перспективите си. Също така е важно да има членове на екипа 
с история и опит с домашно насилие, както с индивиди, така и в среди на групова работа. Груповата работа цели да 
създаде импулс напред и да подкрепя младежите и родителите да впрегне този импулс, за да създават промяна.
Транстеоретичният модел концептуализира промяната в поведението като включваща един процес, който се случва на 
стъпки и включва конкретни и разнообразни задачи. Хората преминават през серия от етапи в процеса на промяна на 
поведението си (Di Clemente и Prochaska, 1982).

(Di Clemente и Prochaska, 1982).
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Те преминават през етапа предразмисъл, на който не са загрижени и не са готови за промяна, до етапа размисъл, на който 
те сериозно оценяват предимствата и недостатъците на промяната и на който могат да изпитват двойствени чувства и 
когнитивен дисонанс между това, което вярват, правят и казват, до подготовката, при която планират, избират стратегии и 
се ангажират с промяната, като поставят цели и адаптират стила си на живот, до действието и след това поддръжката за 
осигуряване на дългосрочна промяна. Прекратяването е, когато това бъде постигнато. Залитането и връщането назад  
могат да се случат на всеки етап от цикъла.  
Препоръчваме младежите и родителите, които са на етапа на предразмисъл, да не бъдат канени  в програмата, освен ако 
е било работено индивидуално с тях. Тези родители или  младежи, които са на етапа на размисъл или етапа решаване/
подготовка, трябва да бъдат поканени да посетят  програмата „Спри за промяна“. 
На етапа размисъл, родителите и младежите признават, че съществува проблем, и могат да изследват начини за тяхното 
преодоляване. Специалистите може да искат да оценят източниците на мотивация и да признаят амбивалентността, 
ангажираността и способността за промяна, които се изразяват. В етапа размисъл, родителите / младежите  обикновено:
• приемат, че съществува проблем

• приемат някаква отговорност за проблема

• имат известен дискомфорт относно проблема

• вярват, че нещата трябва да се променят

• се виждат като част от проблема

• правят избора да се променят

• обмислят следващите стъпки към промяна (Horwath и Morrison, 2001)

При обсъждането на евентуално прехвърляне към програмата, специалистите може да искат да насърчат младежите да 
убедят себе си да се променят, като предизвикат отговор на въпроса защо искат да се променят / трябва да се променят и 
изследват какво им пречи да  променят своето поведение. 
По време на програмата, ние се стремим младежите да се чувстват все по-малко комфортно със статуквото и да 
увеличаваме когнитивния дисонанс, което се надяваме да ги подтикне към етапа подготовка, докато работят по проблемите  
на отричането, намаляване на собствената ефективност („Не мога да не го правя, нямам самоконтрол / родителите ми ме 
провокират“) и  самочувствие.
Референтът трябва да отдели време да обясни програмата на родителя и младежа (поотделно), както и да обсъди 
възможните ползи от посещението. Първоначалната среща или интервю може да предложи възможността членовете на 
семейството да изразят начина, по който НДР им се е отразило, и промените, които те биха искали/трябва да направят. 
Когато семействата са на етапа предразмисъл, където би трябвало да бъдат при началния контакт с агенциите, те не са 
способни да поемат пълен психологически ангажимент да се променят. Ние препоръчваме предоставяне на информация 
за програмата с помощта на въпроси с отворен край, за да се изследва влиянието на агресивното поведение върху 
семейството, като се правят утвърждаващи мисли и използване на рефлективно слушане, както и изследване на 
потенциалните последствия от липсата на разрешаване на въпроса с насилието. Тези семейства трябва да се чувстват 
свободни да се свържат с вас, ако/когато искат да продължат напред и трябва да получават обаждания на редовни 
интервали, за да се проверява дали са готови да започнат работа за справяне с проблема и дали искат да влязат в 
програмата. 
Реалностите на подпомагане и работа с група и подкрепянето на хората на различните етапи от цикъла поставя различни 
предизвикателства. И все пак предизвиква радост това да видиш отделни младежи на по-напреднали етапи на готовност да 
помагат на по-малко мотивираните да изградят несъответствията да разрешат амбивалентността, за да започнат да вървят 
към промяната. 
Нашата препоръка е референтът / ключовият специалист да работи с родителите и младежите от процеса на насочване 
до приключване на програмата за групата и след това, за да консолидира направените промени, да подкрепя семействата 
при всякакъв възможен рецидив към агресивно поведение, в идеалния случай докато родителите / младежите могат да 
интернализират промените, дори когато външните мотиватори намалеят (Horwath, 2001). 
Въпреки че външната мотивация може понякога да бъде трансформирана във вътрешна мотивация, ние препоръчваме  
програмата да не се използва като част от договор или нареждане за родителя или като форма на „наказание“.  
Мотивацията трябва да бъде нещо, което семейството, а не само референтът, притежава.  
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Ако работещите по програмата бъдат изправени пред съпротива за промяна от страна на родителите или на младежите, 
ние предлагаме те да използват подхода на мотивационно интервю, както и референтите да извършват работа очи в очи с 
родителя/младежа между ежеседмичните сесии. 
Може да намерите следните указания за полезни:
Изразяване на емпатия: Родителите и младежите често се изолират заради насилието. Емпатията ще създаде връзката 
с предадените преживявания. Тя е белязана с основната нагласа за приемане, уважение и топлина. Ще се използва 
рефлективно слушане като средство за разбиране на чувствата и перспективите без осъждане, критикуване или 
обвиняване. Амбивалентността се приема като нормална част от процеса на промяна. 
Развиване на несъответствията. Разбирането за последствията и нежеланите ефекти на статуквото върху цялото 
семейство е важно. Несъответствията между настоящото поведение/ситуация и важните цели ще мотивира промяна. 
Практиците биха могли да помогнат на клиента да представи аргументите за промяна, както и да осигурят атмосфера, която 
е благоприятна за себеразкриване чрез доверие. 
Избягване на спорове. Споровете са контрапродуктивни. Мненията и вярванията се уважават. Специалистът може да има 
различни възгледи, но не трябва да ги изразява като опровержение на вярванията на родителя/младежа.  
Използва се „неконфликтен“ подход към съпротивлението или отказа. Защитаването поражда отбранително поведение. 
Съпротивата е сигнал да промените стратегията си. Поставянето на етикети е ненужно.
Вървете заедно със съпротивата. Новите перспективи са добре дошли, те не се налагат. Групата се използва като ценен 
ресурс за откриването на решения на проблемите
Подкрепа на собствената ефективност. Подкрепата, насърчаването и вярата във възможността за промяна са от 
съществено значение и са важен мотиватор (Sciacca, 1997). Родителите и младежите носят отговорност за избора и 
извършването на личностна промяна. В набора от наличните алтернативни подходи съществува надежда.
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2.5.2 Определяне и работа с пречките пред разкриването
Родителите може да не са склонни да разкриват склонността към насилие и агресия в поведението на децата си, докато 
положението не стане много сериозно. Съществуват много причини за това, някои от тях свързани със стигмата, пред която 
родителите чувстват, че ще бъдат изправени, ако го направят, или с отговора, който са получили от множество специалисти, 
когато са правили опити да споделят. 
В Англия поведението на децата като цяло се счита за пряко причинено от поведението на родителите (Harris, 1998), децата 
са възприемани като „жертви“ в рамките на семействата, в които съществува насилие (каквито, разбира се, те често са), а 
ние срещаме трудности да се справим с тези, които са и „жертва“ и „нападател“ (Gallagher 2004), или са само насилници.  
Освен всичко това, проблемите с поведението на младежите често се „обясняват“ с помощта на клиничен етикет, като 
например СДВХ, който прикрива кой всъщност прави какво на кого и до каква степен (Gallagher 2004).  
Други фактори, които биха попречили на разкриването на насилието, включват
• притеснение или срам

• отричане на въздействието на поведението на детето или невъзможност за признаване, че 
поведението представлява насилие

• създаване на норма от агресивното поведение, когато родителите считат определено ниво на агресия 
за неизбежна част от тийнейджърските години.

2.5.3 Моделът на работа в групи на „Спри за промяна“
Въпреки че работата в група може да означава, че съществува по-голям потенциал за съпротива, разпространение на 
несъответствията, неучастие и колективна аргументация и затова радикалните изказвания по въпросите за промяната 
са ограничени, междуличностният натиск на мнозинството може да повлече тези, които са по-малко заинтересувани от 
промяна и да привлече по-малко готовите към взаимен обществен ангажимент. Групата също така предоставя система за 
подкрепа, която гарантира на индивидите, че те не са изолирани в желанието си за действие. Индивидуалната съпротива 
също трябва да се минимизира. 
Моделът на „Спри за промяна“ използва паралелни групи за младежи и родители. Групата на младежите включва 
творчески процес, така че всеки младеж да може да преразгледа и обработи наученото от сесиите. Съществува също така 
и филмов аспект в програмата, който дава възможност на младежите и родителите да чуят, често за пръв път, аспектите 
на вижданията на младежите за самите себе си. Програмата получава силна подкрепа с надзор и за терапевтичните, и за 
творческите практици.
„Спри за промяна“ е програма, която работи с младежи, за да спре насилието от тяхна страна и да признае последствията 
от тяхното поведение. Моделът не използва традиционните фокусирани върху проблема, учебни, водени от експерти и 
фокусирани върху насилието процеси, които се използват в традиционните програми за деца, които са извършили насилие 
към родители. Програмата не е фокусирана върху конфронтация и дефицит, тъй като ние смятаме, че обвинението би 
отразило стратегиите, които самите насилници употребяват. Изследванията подчертават, че много от младите насилници 
сами по себе си са израснали с домашно насилие, възможно е самите те са били жертви на насилие, да са имали проблеми 
с наркотици или алкохол, ниско самочувствие и висока степен на несигурност. Някои също така може да имат сложни 
личности и много крехко усещане за себе си, което не реагира добре на критика.
„Спри за промяна“ е разработена като кратка програма. Участниците и специалистите са под силен натиск да използват 
времето ефективно: работата е фокусирана и целенасочена и предава посланието, че ние вярваме във възможността 
на всеки участник да прави положителни промени в рамките на кратък период от време, ако имат желание да работят с 
ангажираност. Това наистина се потвърждава от изследвания, които показват, че най-терапевтичните резултати се случват 
през първите осем сесии (Garfield 1986), и че подходите на фокусиране върху краткотрайно решение предполагат, че 
положителната и дългосрочна промяна може да се случи в сравнително кратък период от време. Тя по-скоро е медиирана,  
а не е водена от експертите. 
Групите на младежите и родителите са отворени и за двата пола и двете са медиирани от работници от мъжки, женски 
пол, междуродови/транссексуални работници. Програмата също така работи с широката гама на полови изражения и 
идентичности, които са в противоречие с преобладаващата двоична скала мъжки-женски. Този подход е приет, за да даде 
възможност на моделирането на добри взаимоотношения между мъже и жени и за да постави под съмнение погрешното 
тълкуване на половите норми и да намали рисковете от съглашателство. Програмата е структурирана да работи с различни 
семейни структури, включително семейства с родители от един и същи пол, приемни семейства, осиновители и разширени 
семейства. 
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За да намали агресивното поведение, „Спри за промяна“ не се фокусира върху дефицитите и „проблема“ на агресията, а 
основно върху изграждането на решения. Медиаторите се фокусират върху посочването на изключения (никой не е склонен 
към насилие през цялото време, трябва да има моменти, в които не е агресивен или склонен към насилие и използва 
други средства за разрешаване на конфликтите и различията) и поведения за решение, които ще се увеличат, подкрепят и 
засилят. Те ще се фокусират върху успеха на младежите и родителите при работата им с техните проблеми и това как да 
ги забелязват и използват по-често. Участниците ще трябва да развият конкретни, поведенчески дефинирани лични цели, 
които те вярват, че биха повлияли позитивно върху техните важни взаимоотношения“ (Lee, Sebold и Uken, 2003). Членовете 
на групата ще бъдат помолени да „опишат подробно какво са правили от сесия до сесия в усилията си да постигнат 
напредък във взаимоотношенията си“ и от тях ще се очаква да създават и конструират ситуации, подкрепяни чрез процеса в 
групата. 
В групата на младежите следното ще бъде особено ползотворно: изследването, а не увещаването, обсъждането на 
предимствата и недостатъците на всяко поведение, предизвикване у младите хора на загриженост за тяхното поведение с 
помощта на модела на Цикъла на промяната, както и създаване на планове за действие с фокус върху подготовката и етапа 
действие. Специалистите трябва да се стремят да създават открита, неосъждаща, загрижена и безопасно предизвикателна 
обстановка, в която младежите имат възможност самостоятелно да претеглят своите съответни причини за промяна, във 
връзка с наградите и цената на някои от тези поведения.
Медиаторите използват език за решения и дискусии относно промяната, като се съпротивяват на диагнози или езици, 
които биха могли да поставят етикет на техния проблем с насилието като устойчив и непроменим. Заемането на неутрална 
позиция по време на първоначалните контакти, без да се навлиза направо в диалог относно агресивното поведение, ще 
предостави време на младежите да се уверят, че като медиатори ние не се интересуваме от обвинения, и затова те няма 
нужда да заемат защитни позиции или да обиждат. 

2.5.4 Цикъл на учене и размисъл
„Кажи ми и ще забравя. Покажи ми и може и да запомня. Включи ме и ще разбера.“     

Конфуций, 450 г. пр. н.е.
 
Всъщност, когато един човек изпълни дадено действие, то той може както да наблюдава, така и да обмисля основните 
му процеси и възможните последствия. В резултат, действието става отворено за концептуализация като тип действие с 
резултати, които могат да бъдат обобщени, концепция, която може да бъде изследвана допълнително чрез нов опит, за да 
може едновременно да ги валидира и да ги доразвие.
„Размисълът е част от ученето и мисленето. Ние размишляваме, за да научим нещо, или учим в 
резултат от размисъла, а терминът „рефлективно обучение“ подчертава намерението да се учи 
от текущия или предишен опит.“

(Moon, 2004) 

Като част от програмата „Спри за промяна“, размишляването като процес позволява на родителите и младежите да 
създадат връзки между новото и съществуващото знание и опит, да разберат собствената си позиция в рамките на това 
взаимоотношение и да задълбочат нивото, на което те работят с тях на лично равнище. За практиците това също е от 
съществено значение в която и да било програма „Спри за промяна“ и затова ние гарантираме, че всички медиатори и 
творчески практици са надзиравани. 

Абстрактно  
концептуализиране 

МИСЛЕТЕ

Конкретен опит  
ПРАВЕТЕ

Активно експериментиране Рефлективно наблюдение 
РАЗСЪЖДАВАЙТЕ
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2.5.6 Постигане на равновесие между образование, лечение, обсъждане и 
размисъл
Родителите и младежите учат по различни начини. Програмата „Спри за промяна“ предоставя добър баланс между 
обучението (учене и размисъл) и игрите (действие и експеримент). Хуморът и смехът са също толкова важна част от 
процеса, колкото са сълзите и изблиците на емоция, самоанализ и дебат. Всяка група ще развие собствен уникален 
характер. Полезно е да накарате родителите и младежите да стават от местата си и да се групират по друг начин в нови, 
различни комбинации, но не забравяйте и да помислите за развитието на приемственост и безопасност, особено в ранните 
етапи. Родителите и младежите имат нужда от леко насърчение, което да им даде възможност  да променят своите 
физически, емоционални и умствени позиции. 

2.5.7 Творческият елемент 
Ключов елемент на програмата „Спри за промяна“ е в програмата за груповата работа на младежите да бъдат включени 
творчески дейности, при които младежите да използват писането на текстове, визуалните изкуства, създаването на музика 
и други видове творческа среда. Професионални практици подкрепят младежите в групата да използват рап, писане на 
текстове/песни и визуални изкуства като среда, чрез която участниците могат да обсъждат, артикулират и, надяваме се, 
премислят някои от своите нагласи, мнения и чувства относно НДР и тяхната роля в проблема. 
Творческият процес включва много обсъждане и размисъл с/между участниците и персонала, за да се достигне до точка, 
в която те имат някакъв материал, с който да започнат да работят, и това несъмнено е тази част от процеса, която внася 
много стойност в работата. Семинарите за писане са смесени със семинари за музикална технология и производство, 
където младежите се учат как да правят песни и ритми, върху които да записват своята работа.
Научихме, че групите на младежите могат да бъдат много трудни в своята динамика, и между програмите, и дори от сесия 
до сесия, и е от съществено значение да се работи с практици, които могат да работят според ситуацията и редовно да 
разчитат на импровизационните си умения, за да адаптират сесиите си към това, което се случва около тях. Понякога те 
може да трябва да измъкнат нещо повече от това, което е възникнало на терапевтичната сесия през този ден. 
Творческият семинар следва веднага след терапевтичната сесия, което творческият практик използва, за да стимулира 
дискусия и да генерира материал за писането на текстове или изкуството, и по тази причина е много важно терапевтичният 
персонал и творческите практици да отделят малко време точно преди семинара, за да обсъдят съдържанието на 
предшестващата сесия, резултатите от нея и начините, по които творческият семинар би помогнал за доразвиването или 
размисъла върху тази работа. По същата причина е еднакво важно, където е възможно, творческите практици да бъдат 
включени в инструкциите за сесиите или размислите върху напредъка на участниците или проекта. Вижте Част 4 за повече 
подробности за това как работи творческият елемент във всяка сесия.
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2.5.8 Процесът на диалог чрез филм
„Спри за промяна“ използва филмите, за да създаде уникален „филмиран диалог“ между младежите и техните родители в 
рамките  на групова среда на работа. 
В групите на родителите и младежите се използва формат на въпроси и отговори, който да помогне на участниците да 
говорят за проблемите, пред които са изправени като деца и родители в рамките на своите взаимоотношения, както и да 
обмислят как чрез своето поведение влияят един на друг. 
Използването на филм за предаване на диалог от младежите на родителите и обратно (за разлика от провеждането на 
дискусия очи в очи) означава, че родителите и младежите могат да бъдат чути, без да бъдат прекъсвани, което стартира 
процеса на разбиране и емпатия за другия.
Всички въпроси са създадени за насърчаване на емпатия. Участниците се насърчават да казват как се чувстват, вместо да 
споделят каквато и да било подробна лична информация. Те биват помолени да не изпадат в оплаквания. Често въпросът 
се задава втори път, ако отговорът е даден с една дума или изглежда, че е разбран погрешно. Тези въпроси винаги се 
посрещат с различни нива на тревожност и на участниците винаги се казва, че няма погрешен или правилен отговор, те не 
могат да го объркат, тъй като става въпрос единствено за техните мисли и чувства. Целта е да ги успокоите. Ако те наистина 
не могат да се сетят за отговор, кажете им, че няма проблем, няма нужда да се тревожат и им благодарете за опита, тъй 
като не е лесно, когато те записват на камера. Препоръчително е да помолите участника да гледа лицето, което задава 
въпросите, и да се опита да игнорира камерата. В идеалния случай интервюиращият застава директно пред камерата, така 
че филмът да изглежда ангажиращ, тъй като участникът има   визуален контакт с интервюиращия. Ако някой наистина не 
иска да бъде сниман с камера, им се дава възможността да отговори на въпросите и да бъде записан само гласът му или да 
напише нещо, което да бъде включено като текст в редактираната версия.
Този процес показва на родителите и младежите друга страна на член на тяхното семейство, която те може да не са 
виждали преди. Участниците казват, че филмовият процес им е помогнал да получат различна перспектива или разбиране 
за своя родител / своето дете. Те също така казват, че много от нещата, които са били казани по време на интервюто, никога 
не биха били казани лице в лице. 
Коментари на родителите: „беше един от единствените пъти, в които съм виждал сина си да показва разкаяние за 
действията си“. 
„Във филма моят син каза, че ме обича. Преди това никога не съм го чувал да го казва“.  

В сесия 9, участниците се филмират, докато дават още по-обща обратна връзка за проекта. В сесия 10, родителите и 
младежите идват заедно за първи път в проекта, за да гледат филм, който комбинира няколко от индивидуалните диалози, 
които са се случили между младежите и техните родители/настойници. Гледането на филмите като група е много важно, тъй 
като то отвлича вниманието от силно персонализирани взаимодействия и помага на младежите и на родителите да получат 
допълнителните перспективи на други младежи и родители, до които иначе не биха имали достъп.
Това поражда положителен партньорски принос в рамките на групата, където, например, родителите ще хвалят един 
младеж, който няма родител в програмата, а родител без младеж в програмата ще чуе послания, подобни на тези, които 
може да е чувал от своя младеж, но не ги е чул по същия начин преди филмовия процес в програмата „Спри за промяна“. 
Процесът може да помогне за изграждането на емпатия с членовете на собственото му семейство и да използва тези 
прозрения по положителен начин, за да работи за промяна. Повече подробности за това как работи процесът на филмовия 
диалог можете да намерите в Част 4. 
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“Спри за промяна“
• Рекламиране на програмата  
• Насочване и референти 
• Оценка, посещения по домовете и първоначална среща  
• Наблюдение и оценка  
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• Създаване на гостоприемна среда за участниците 
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3.0 Общ преглед за създаване на програма „Спри за промяна“ 
След като сте решили да стартирате програма „Спри за промяна“, е важно да обмислите как да я рекламирате, да се 
справите с насочването, да помислите как можете да оцените програмата и да подкрепяте както участниците, така и 
медиаторите. 
Препоръчваме да работите в партньорство за преодоляване на НДР и на стратегическо, и на базирано на практиката 
местно ниво, както и да се възползвате от нашето обучение по НДР, преди да стартирате първата си програма. Повече 
подробности можете да намерите в Част 2. 
Ще трябва да сте се запознали с концепциите на „Спри за промяна“, зад а можете да ги обясните на родителите и 
младежите по ясен и недвусмислен начин. Ако сте стартирали възпитателни или младежки програми по-рано, трябва да 
знаете начините, по които „Спри за промяна“ се различава от тези програми.
Колкото по-подготвени сте, толкова по-добра ще бъде програмата. Има неща, за които можете да се подготвите, и неща, 
за които не можете. Макар че можете да се уверите, че сте покрили всички практически аспекти, не можете винаги да 
предвиждате как хората и младежите ще си взаимодействат. 
Това, с което трябва да бъдете наясно, е, че участниците ще бъдат комбинация от хора в затруднено положение, ядосани, 
враждебни, изолирани, забавни, трудни, вдъхновяващи и незабравими хора. Винаги бъдете подготвени да бъдете гъвкави 
във връзка със съдържанието и с това, което изисква групата, докато същевременно запазвате фокуса и графика, в 
противен случай няма да можете да завършите програмата и да преминете през материала.

3.1 Рекламиране на програмата
Родителите имат нужда от достатъчно предизвестие за датите и ще трябва да им дадете подробности относно програмата 
и как тя се отнася към родителите и младежите, за да знаят как всички те ще се възползват. Имейлите, презентациите и 
устната информация спомагат за разпространяването на посланието. 
Оставете достатъчно време за реклама на вашата програма „Спри за промяна“, особено в ранния етап, когато програмата е 
по-малко известна. С течението на времето ще бъдете затрупани с молби. 
Трябва да решите как хората ще получават място в програмата. Например, хората сами ли ще се записват  или трябва да 
бъдат препоръчани от някой друг?
Вижте Част 5 за пример на обществено внимание. 

3.2 Насочвания и референти
Ако ще използвате референти, трябва да се направят някои първоначални преговори и да се постигне договаряне между 
насочените родители и младежи и трябва да се случи насочването (напр. относно ролята, задълженията, задачите на 
референта както по време, така и в края на програмата „Спри за промяна“).
Една първоначална среща за референти ще даде повече информация относно програмата и ще предостави възможност да 
се задават въпроси, да се правят предложения и да се обсъжда какво би било подходящо.
Помолете референтите да избягват да дават възпитателни съвети, които биха могли да бъдат в противоречие с програмата 
„Спри за промяна“ докато родителите и младежите посещават програмата. 
Вижте Част 5 за пример на формуляр за насочване. 
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3.3 Оценка, посещения по домовете и първоначална среща 
Оценяването е важен аспект на програмата „Спри за промяна“, тъй като това е времето, в което медиаторите разбират и 
се уверяват, че родителят и младежът са подходящи за програмата.  Част от процеса на оценяване включва и даване на 
възможност на родителите и младежите да решат дали се чувстват готови да продължат пътешествието към промяна.
Открихме, че най-успешният процес за оценяване на участници трябва да се случи след получаване на насочване. 
Медиатор на родители и медиатор на младежи ще обсъдят със семейството най-доброто място за среща с всеки член на 
семейството поотделно и да проведат интервю с тях. Оценките на риска се извършват в дома или на място, което върши 
работа за родителя и съответния младеж. Срещите с родителите и младежа винаги се провеждат отделно.
В някои форми на програмата ние не сме посещавали семействата в домовете им, а вместо това сме се срещали на 
договорено място. Провеждали сме освен това вечерна среща за представяне с родители и младежи на централна локация. 
Открихме, че двата по-късни подхода не са успешни под формата на домашни посещения, особено при гарантиране на това 
децата да посещават групата на младежите.
Вижте Част 4 за пълни описания и подробности за това как да провеждате домашни посещения и първоначални срещи. 
И в двете ситуации, медиаторите използват техники за задаване на въпроси, базирани на решения, като част от 
първоначалните срещи с родители и младежи. Този подход към задаването на въпроси ръководи и подкрепя родителите и 
младежите да се променят. 
Целите на срещите / интервюто(-тата) са: 
• да се изградят положителни, работещи взаимоотношения. Търсете силните страни и ресурсите в 

семейството и използвайте комплименти за развиване на съвместна позиция

• да се изгради инициатива за промяна и да се активира процесът на промяна 

• на перспективните участници да се предостави възможността да оценят своята готовност и интерес 
към посещение  на програмата. 

• да се подчертае изборът и да се уважи тяхното право да оценят какво е най-добро за тях

• да се окаже подкрепа на младежа да изследва всякакви пречки пред посещенията в група (които биха 
могли да бъдат много смущаващи) 

• да се разрешат страховете или притесненията за това какво отношение ще получават. Предлагаме да 
давате подробно описание на програмата, така че потенциалните участници да знаят какво да очакват, 
да обяснявате параметрите на работа и какво ще се изисква от тях.

• да се постигне разбирателство по отношение на очакванията на групата.

Медиаторите обясняват, че програмата е 2 до 2.5 часа на седмица в продължение на десет сесии, както и че препоръчваме 
и родителят, и младежът да ги посещават редовно. От съществено значение е те да присъстват на първата сесия, тъй 
като тя ще включва обяснение на правилата в групата и въведение в разработването на приемлива цел. Те освен това 
подчертават, че трябва да се свърши много тежка работа за кратко време. 
Медиаторите обясняват, че участниците ще разработват набор от стратегии за справяне с проблемно и агресивно 
поведение, върху които да работят през десетте сесии, нещо, върху което участниците биха избрали да работят,  за да 
подобрят ситуацията у дома. 
В първите три сесии ще бъде отделено време за помощ за родителите да развият и изяснят своите стратегии, така че те 
да бъдат възможно най-конкретни по отношение на тяхното поведение. Това са поведения/стратегии, които те вярват, че 
ще подобрят взаимоотношенията, като се има предвид, че поведенията трябва да се състоят от наличие на нещо, а не 
отсъствие на нещо.
След това те обясняват, че щом стратегиите започнат да се използват и бъдат установени, се очаква участниците да 
работят по тях между сесиите и да докладват ефективността им. От ключово значение е медиаторите да питат за 
стратегиите на участниците всяка сесия, за да оценят промяната с времето. 
Идеята да се раздават работни материали и материали за четене може да бъде въведена също на този етап. Те се дават на 
родителите и младежите в края на някои от сесиите.
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Въз основа на модела от Lee, Sebold и Uken (2003), ние предлагаме следните въпроси  (чувствайте се свободни да 
измисляте свои такива / да ги променяте) като начин за изграждане на увереност във възможността за промяна: 
• какви са някои от последните ви успехи? 

• за какви видове неща получавате комплименти от хората?

• какво сте направили, с което се гордеете? 

• какво сте направили, което е изисквало много работа от вас?

• някога спирали ли сте навик, който ви е било трудно да спрете? 

• трябвало ли е някога да правите нещо, което наистина не сте искали да правите, и все пак да сте 
успявали?

• вие сте изправени пред невероятното предизвикателство да посещавате тази група. Чудех се дали 
някога преди сте били способни да преминете през нещо толкова трудно? 

Потенциалните членове на групата трябва да разберат, че ще имат властта да разрешават проблемите си и че медиаторите 
напълно вярват, че те са способни да го направят, и че ще намерят ресурсите в самите себе си и в процеса на споделяне 
с групата, за да управляват емоциите си по приемлив начин и да откриват стратегиите, които ще променят динамиката на 
семейството, за да гарантират, че агресията и насилието не са приемливи.
Процесът на интервюто включва оценка на ситуацията и на тежестта на насилието, така че да предостави основа за по-
късно измерване на промяната, предизвикана от програмата, както и да даде възможност на медиаторите да се срещнат 
лично с родителя/младежа, за да се представят и да обяснят за какво се отнася програмата. Тези интервюта също така са 
възможност за попълване на въпросниците за предварителна оценка на младежите и родителите.  
Родителите и младежите трябва да знаят с какво се заемат и колко отдаденост ще изисква това. Това е обяснено в повече 
подробности в Част 4. Отделянето на време за установяване на контакт с родителите и младежите на този етап намалява 
процента на отпадналите участници в течение на програмата.

3.4 Наблюдение и оценка 

3.4.1 Формуляри за насочване и регистри 
Съществуват шаблони за формуляри за насочване в Част 5 и е полезно да се създаде регистър за записване на всички 
получени насочвания, приети насочвания и кои сесии са посещавали родителите и младежите. Събирането на тази 
информация е от съществено значение, ако имате намерение да изготвяте статистически данни или да оценявате успеха на 
своята програма. 

3.4.2 Демографски данни 
В Част 5 има информация за събирането на данни за оценка на присъстващите и тяхната възраст, пол, сексуална 
ориентация, етническа принадлежност, увреждане и състав на семейството.

3.4.3 Оценка и доказателства
Множество хора извършват проучвания относно ефективността на „Спри за промяна“. Програмата „Спри за промяна“ 
постоянно оценява ефективността на програмата и е част от проект, финансиран по програмата Дафне на Европейския 
съюз - „В отговор на насилието на дете върху родител“. Програмата е оперативно-изследователски проект, изпълняван 
съвместно с България, Англия, Ирландия, Испания и Швеция за разработването на рамка за оценяване.  
Количеството информация, която събирате, зависи от това какво се интересувате да проследявате. Така че всеки процес 
на оценка изисква събирането на съответни качествени и количествени данни, които да показват въздействието. В „Спри за 
промяна“ ние използваме детайлите от референта, процеса на оценка, регистрите и въпросниците, които се попълват преди 
и след програмата, както и интервюта за оценяване на ефективността на програмата. Най-новите ни данни се анализират от 
Университета в Брайтън и Университета във Валенсия. 
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3.5 Медиатори, групова динамика и надзор 
Медиаторите трябва да могат да подкрепят процеса на насочване и оценка, както и да бъдат опитни медиатори в група. 
Сесиите на работната група включват дейности в големи и в малки групи. Нужни са ви достатъчно медиатори, за да 
поддържате две успоредни групи плюс най-малко едно лице, което може да поддържа филмовия елемент на програмата. За 
групата на младежите трябва също така да вземете творческите медиатори. 
Съветваме ви да работите с 
a) До 12 родители, което означава, че имате нужда от поне двама медиатори за тези сесии. 

b) До 10 младежи, което означава, че имате нужда от поне двама медиатори плюс творчески медиатор.  
Затова препоръчваме трима, които да се справят с динамиката на групата.

Всеки медиатор трябва да се чувства достатъчно уверен да управлява динамиката на индивидуалната и груповата работа 
и да бъде  изключително запознат със съдържанието на дейностите и на концепциите на „Спри за промяна“, включително 
създаването на филми и  творческия подход.

3.5.1 Сплотеност и създаване на връзки в групата  
След като родителите преодолеят първоначалните си страхове от осъждане и общата тенденция да търсят разлики,  
а не прилики в разказите на другите хора, е вероятно да започнат да се подкрепят един друг. Те често разменят 
телефонните си номера и остават извън сградата, за да говорят след като груповата програма  приключи.
На младежите често им отнема повече време, за да създадат връзки. Важно е медиаторите да се убедят, че с всички 
младежи са сключени споразумения в рамките на групата и че агресивното/дискриминиращо поведение между младежите 
е поставено под съмнение. Различните възрастови различия в групата могат да бъдат много полезни, тъй като често 
по-малките деца предизвикват по-възрастните младежи със същия статус. Бъдете подготвени да работите с груповата 
динамика, но имайте предвид целите и задачите  на групата. 
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3.5.2 Надзор над практиците
„Рефлективният надзор създава рефлективна практика“. Това е от значение, защото може да вземе предвид и да оцени и 
да прецени всеки отговор на дадена ситуация. Чувствата са също толкова важни, колкото фактите, а реагирането по усет 
е също толкова ценно, колкото теорията. Само като бъдат позволени и изследвани те, могат тези от тях, които нарушават 
или насърчават отбранителната практика, да бъдат изоставени“. „Накратко, идеалният надзорник има нужда от съзвездие 
от способности, които да му помагат при интегрирането на (...) знанието, разбирането, чувствителността и съществуващите 
компетенции на работника, като в същото време улесняват учебен процес, който едновременно хвърля светлина върху 
настоящите и миналите преживявания и позволява вземането на компетентни професионални решения“ (Pritchard, 1995, 
стр. 26).
„Децата и възрастните се възползват от груповото лечение, защото то намалява възприятията на изолация и чувството, че 
тяхното семейство е единственото с проблеми, свързани с насилие“ (Carter и ко., 2003, стр. 188).
Надзорът е от съществено значение в модела на „Спри за промяна“, за разглеждане на влиянието на домашното насилие 
и агресия върху родителя, който може да е дал възможност за постигане на нивото на агресивно поведение и се чувства 
безсилен и безпомощен; защото младежът, който ще има изкривена представа за здрави взаимоотношения, се чувства 
в опасност и уплашен; както и за прехвърлянето на тези мощни емоции, които медиаторите ще попият и „почувстват“. 
„Способността на екипа (от медиатори) да преживее и съхрани мощните емоции, проектирани върху тях, дава възможност 
на детето (младеж/настойник) да приеме обратно чувствата в една по-управляема форма“ (Pughe и Philpot, 2007, стр. 46).
Също така е от съществено значение да се позволява на медиаторите да вземат предвид какво се случва в тяхната 
собствена динамика като медиатори.  „... това, че не сме достатъчно добри или не разбираме правилно, това да се 
чувстваме безпомощни, да чувстваме, че се натрапваме, или може би обратно,  да чувстваме, че не се натрапват, да 
се чувстваме изгубени и объркани, са усещания, които се случва да заливат повечето от нас от време на време, когато 
опитваме  нови начинания или сме в трудни ситуации. Това е двойно по-трудно, когато трябва да разчитаме на собствените 
си тревоги и да ги различаваме от чувствата, провокирани от клиента“ (Copley и Forryan, 1987, стр. 48).

Познаване на ефектите от домашното насилие
За надзорниците е важно да имат разбиране относно ефектите от домашното насилие. 1 от 3 младежи, които не са 
преживявали домашно насилие в дома си, казват, че не чувстват, че знаят достатъчно за това какво представляват 
здравословните взаимоотношения (Министерство на здравеопазването 2009). Съществува вярване, че те живеят в култура 
на постоянен достъп, което се интерпретира като получаване на това, което пожелаят, когато го пожелаят. Следователно те 
не знаят как да толерират чувствата на фрустрация, когато не получат това, което желаят. Те могат да изпитват чувство на 
срам, ако се виждат като различни от другите младежи от групата по това, че не получават нещо, което желаят, и чувство 
на безсилие, че не могат да контролират начина, по който могат да получават нещото, което желаят, т.е. нямат достатъчно 
собствени пари или нямат средствата да го получат. Това води до насилническо поведение, което може да доведе до 
по-емоционално агресивно поведение и/или насилие. По същия начин, неразрешени проблеми във взаимоотношенията 
родител/дете, като например привързаност или разпадане на семейството, биха могли да направят даден младеж 
агресивен поради липса на възможност за общуване и избягването от страна на родителите да обсъждат какви биха могли 
да бъдат проблемите. Това може да създаде чувства на срам и вина.

Осъзнаване на пол и полова идентичност
В рамките на надзорната роля е важно да се вземат предвид половите разлики, които биха могли да повлияят върху 
начина, по който медиаторите реагират на това, което участниците представят, и да се окуражат дискусии по отношение 
на проблемите, свързани с пола, тъй като те често могат да хвърлят светлина върху това както може да се случва в 
семейството по отношение на приемливо/неприемливо поведение. Освен това, един надзорник трябва да бъде наясно 
с проблемите, свързани с трансполовата идентичност или кога половата идентичност е несигурна или небинарна не се 
вписва в представите за мъжко и женско). Допълнителна информация можете да намерите от Gender Identity Research and 
Education Society (Общество за изследвания и образование по полова идентичност) http://www.gires.org.uk/families.php 
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3.5.3 Уменията, отношението и опитът, изисквани от надзорниците 
Знания и опит в работата с домашно насилие. Надзорник, който има разбиране и, в идеалния случай, ниво на опит при 
работа в полето на домашното насилие, ще помогне, като дава указания на медиаторите, които имат малко или никакво 
разбиране относно процесите на домашното насилие. Семейството, което е преживяло домашно насилие и агресия от 
друг значим възрастен, ще бъде по-уязвимо, ако агресията продължи чрез поведението на младежа. Родителят ще има 
по-високо ниво на толерантност към неприемливо поведение поради агресията, която вече ще е преживял. Макар че сме 
категорични, че не посочваме младежа като извършител, ние сме наясно, че съществуват подобни поведения, извършвани 
от младежа. 
Срамът и безсилието са значителни емоции, които често провокират агресивно поведение. При деца, които израстват в 
атмосфера на домашно насилие, това може да създаде чувство на срам, че се случва в тяхното семейство или че те са 
„причината“ за това, и на безсилие за това, че не са способни да го спрат. Младежите в тези обстоятелства рядко ще чуят 
отговорните за домашното насилие да се извиняват или да поемат отговорност за действията си, което прави това те да 
поемат отговорност за собственото си поведение по-трудно.

Когато се създава и извършва надзор над медиаторите, е важно:
• да се предостави надеждно и защитено място за надзора

• сесиите за надзор да се провеждат достатъчно често, за да се засягат проблемите

• да се гарантира, че всеки член е наясно с терапевтичните въпроси и разбира основния подход  
на програмата 

• да се създаде пространство, в което опасенията на надзираваното лице да бъдат изказвани и 
разглеждани

• да се гарантира, че проблемите около домашното насилие, динамиката между половете и 
злоупотребата с различни вещества могат  да бъдат обсъждани

• да се гарантира, че дискусиите относно собствените преживявания на медиаторите в ролята им на 
родители и в собствените им  преживявания в детството могат да повлияят върху начина, по който те 
работят

• да се предоставя обучение, което позволява на надзорника да помага на надзиравания да постави 
теория в основата на практиката си 

• те да бъдат управлявани в смисъла на това да им бъдат давани насоки, когато е необходимо.

Надзорът по „Спри за промяна“ се управлява, както следва:
• На всеки три седмици в течението на програмата се провежда по една двучасова сесия. Участват 

всички медиатори от групите на родителите и младежите, а сесията се медиира от надзорника.

• Сесията за надзор дава възможност и на двете групи медиатори да разполагат с време за размисъл, 
за да разгледат как дежата и родителите напредват, да разнищят всякакви въпроси, предизвикващи 
загриженост, да въведат всякакви мерки, които трябва да бъдат използвани както в рамките, така 
и извън интервенцията, както и да гарантират, че динамиката на групите на децата и родителите 
напредват по пътя си към промяната. 

• Това дава възможност на надзорника да гарантира, че между всяка група се споделя подходяща 
информация и че цялостния ефект на интервенцията е от полза както за децата, така и за родителите 
в програмата.

• Сесиите за надзор също така предоставят форум за проверка на всеки медиатор дали има някакви 
проблеми, пред които той се изправя като медиатор, работещ с насилие от дете над родител.

• С течение на времето ние осъзнахме важността на осигуряването на надзор за всеки, включен във 
филмовата и творческата сесия. Тези работници посещават групата за надзор два пъти по време на 
програмата. 

Вижте Част 5 за пример на правомощията за надзор.
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3.6 Подготовка за процеса на диалог чрез филм  
Диалогът чрез филми може да бъде прост или по-сложен процес. Той може да бъде заснет с помощта на смартфон 
технология или можете да ангажирате филмов режисьор. Това ще зависи от бюджета. Процесът на създаване на филм не 
представлява създаването на гладък краен продукт, а по-скоро позволява на родителите и младежите да изразят и споделят 
честно един с друг проблемите, пред които са изправени. Мислете за аспекта на създаване на филм по-скоро като за 
инструмент от съществена важност за разширяване на работата ви, а не като за филмова лента/документационен материал 
или материал за оценка. Когато използвате смартфон или видео камера, се уверете, че разполагате и с компютърна 
програма / програма за Mac за редактиране на филми. Преди да започнете, уверете се, че сте тествали кадрите от вашия 
смартфон на софтуера за редакция, за да проверите съвместимостта им. Имайте предвид, че трябва да предвидите време, 
за да направите промените преди последната сесия. Важни е също така да решите дали се нуждаете от формуляри за 
съгласие, ако давате на родителите и младежите копие от финалния редактиран филм, който да вземат със себе си.
Диалогът чрез филм има следния формат:
• По време на ранните етапи на програмата с групова работа и като част от терапевтичните сесии, 

участниците от двете групи, подкрепяни от режисьора на филмите или от медиаторите, посочват 
общите проблемни места по въпроса за НДР (власт и контрол, право, уважение, гняв и др.) и започват 
да генерират въпроси за интервю, които да бъдат поставени на тяхното дете/родител. Някои примери 
за въпроси можете да откриете на страница 41. 

• След това участниците вземат участие в серия от видео интервюта, на които те:  а. Слушат и отговарят 
на въпроси, поставени им от тяхното дете/родител, а по-късно в програмата. б. Гледат как техният 
родител/дете отговаря на техния въпрос и записват следващия отговор, който техният родител/дете да 
гледа  

Този процес се повтаря няколко пъти в програмата:
• В сесия 9, участниците дават по-общи коментари и обратна връзка относно проекта и своя напредък

• В сесия 10, финалната сесия, двете групи се събират за пръв път в проекта и гледат кратък филм, 
който събира най-силните аспекти от няколкото различни видео разговора, които са се случили. 
Подробности за това как се случва процесът на заснемане на филма по сесии можете да откриете в 
Част 4 на този документ

Диалог чрез филм е неразделен и мощен елемент на програмата „Спри за промяна“. 
За да може той да работи ефективно, е от съществено значение:
 а.  Участниците да са наясно с процеса (в идеалния случай преди започване на програмата) и да бъдат 

насърчавани  да участват
 б.  Медиаторите да планират достатъчно време в сесията си, за да включат дейностите по диалога чрез 

филм

3.7 Практически аспекти на програмните сесии 
3.7.1 Честота
Програмата е създадена да се провежда веднъж на седмица в продължение на 10 сесии. Провеждали сме програмата 
по най-различни начини: с провеждането на програма с 12 сесии, както и на програма с 8 сесии. Според нашия опит, 
ежеседмичното провеждане на програмата изглежда най-добро. Ако започнете да мислите дали да я провеждате на две 
седмици, това означава, че някой, който изпусне сесия, ще има четириседмична почивка между сесиите. Ежеседмичните 
сесии работят добре, тъй като е по-лесно да запомните да посещавате всяка седмица и ако родителите или младежите 
пропуснат сесия, разстоянието е по-малко. Това означава, че участниците остават свързани с идеите и оставят по-
ангажирани с програмата. 
Ако ще провеждате сесиите на две седмици, може да се наложи да направите някаква телефонна линия за подкрепа за 
родители и младежи, които пропускат сесия.

3.7.2 Час от денонощието и продължителност на сесиите 
Програмата „Спри за промяна“ се провежда в средата на седмицата от 17.30 ч. Групата на родителите продължава 2 часа, а 
групата на младежите - 2.5 часа. Това дава възможност за участието както на родителите, така и на младежите.
Въпреки това, това може да означава, че трябва да бъде отделено необходимото време и грижи, за да се измисли каква 
подкрепа трябва да се предвиди за родители, които трябва да се грижат за други свои деца.
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3.7.3 Размер на групите
Както при всички групи, има оптимален размер, който подпомага доброто оформяне и сплотеност на групата. Ние открихме, 
че по-малко от 10 родители правят груповите дискусии по-малко богати, а повече от 14 правят групите твърде големи. Тъй 
като може да има преждевременно отпаднали, си струва да имате голяма група в началото. Установихме, че при младежите 
размер на групата от 10 души е достатъчно голям. Размерът на групата е нещо, което трябва да решите в контекста на 
локалните ограничения (размер на стаите, брой медиатори и др.).

3.7.4 Място
Мястото трябва да бъде централно и леснодостъпно. Трябва да има поне две стаи, за предпочитане те трябва да 
бъдат достъпни през различни входове за родителите и младежите. Стаите трябва да бъдат с разумен размер и добро 
осветление, така че и родителите, и младежите да се чувстват комфортно. В идеалния случай, стаите трябва да бъдат 
просторни, за да позволят провеждането на малки групови събития. 
Някои родители нямат възможност да идват, освен ако има занималня за други техни деца, така че, в идеалния случай, ако 
има и занималня  на мястото, това е истински бонус. Понякога родителите молят семейството или приятелите да се грижат 
за децата по време на  часовете на програмата. 

3.7.5 Подкрепа по телефона  
Подкрепата по телефона може да бъде предоставена по два начина: а) медиаторите могат да се обаждат на родителите и 
младежите между сесиите или б) медиаторите могат да определят време, в което  родителите и младежите да могат да се 
обаждат на тях.

3.8 Създаване на гостоприемна среда за участниците 

3.8.1 Освежителни напитки
Винаги е добра идея да предоставяте на родителите освежаващи напитки, въпреки че някои могат да го сметнат за 
разсейване. За младежите, това да има освежителни напитки, които са здравословни, е чудесна идея. Това дали 
предоставяте освежителни напитки или не ще зависи от времето от денонощието, в което провеждате програмата си, с 
какви ресурси разполагате и какво искат родителите. Най-малкото, трябва да предоставите вода за пиене и чаши.

3.8.2 Подреждане на стаите
Както беше предложено, идеалният вариант е да има две стаи, които да позволяват родителите и младежите да 
бъдат държани отделно.  Това дава възможност на двете групи хора да имат собствено пространство по време на 
продължителността на програмата. 
1. Поставете столовете в кръг

2. Настройте DVD

3. Изнесете освежителните напитки

4. Уверете се, че имате всички материали, необходими за сесията, напр. хартия за флипчарт, химикалки

5. Уверете се, че имате всички работни материали, които ще използвате

6. Уверете се, че имате пространство за терапевтичните и творческите сесии за младежите

7. Уверете се, че имате тихо място, на което да извършите заснемането на филмите

3.8.3 Посрещане на родителите и младежите
Разпределете по един медиатор от групата на родителите и от групата на младежите, които да посрещат родителите и 
младежите.
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Част 4: Програмата „Спри за 
промяна“ 
• Информация за уводното събитие
• Индивидуални интервюта/посещения по домовете
• Функциониране на диалога чрез филм по сесии 
• Творчески сесии за групата на младежите
• Планове на сесиите в групата на родителите с работни материали  

(десет сесии)
• Планове на сесиите в групата на младежите (десет сесии) с допълнителни 

подробности 

• Работни материали за сесиите в групата на младежите 
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4. 1 Информация за уводното събитие 
Тази сесия дава на потенциалните участници:
• Общ преглед на програмата

• Възможност да обсъдят ангажираността и да задават въпроси 

• Информация, свързана с поверителността 

• Възможност да оценят ситуацията, в която се намират, свързана с насилие от дете над родител

• Възможност да гледат процеса на заснемане на филмите на DVD

Сесията започва процеса на групова работа. Тя предоставя на родителите и младежите схематично обяснение на 
програмата „Спри за промяна“, позволява на родителите да преодолеят чувството на изолация и отчаяние, като разберат, 
че ще има други родители, които се опитват да се справят със склонното към насилие и агресия поведение на децата си, 
показва им, че има други родители в същото положение и им дава опита от това да бъдат в група. Младежите се срещат 
с други младежи, които са проявили склонност към насилие или агресия към своя/-ите родител/-и и/или настойник/-ци. 
Посочено е, че и двете групи са от смесен пол.
В рамките на сесията се пуска DVD, което показва някои от мненията за „Спри за промяна“ на минали участници. Ако имате 
възможност, встъпителната сесия е и времето, когато можете да запознаете потенциалните родители и младежи с предишни 
участници в програмата.
Коментар на родителите: „Чудесно е да видя други, които преминават през същото нещо, през което преминахме ние преди 
шест месеца. Тогава се чувствах като че ние сме единствените.“
Цел: Да се предостави възможност на родителите и младежите да знаят како да очакват от програмата и за себе си, ако се 
ангажират с процеса.

Цели 
До края на сесията участниците ще:
• са се запознали с другите потенциални участници в групата и медиаторите

• са разбрали правилата на групата за групова работа 

• са направили общ преглед на програмата „Спри за промяна“ 

• имат представа какво предишните родители и/или младежи мислят за програмата (чрез DVD)

• бъдат в позиция да решат дали искат да участват в програмата

Преди сесията 
Направете 15-минутна среща с всички медиатори преди сесията, за да подготвите стаята, освежителните напитки, да 
разпределите задачите и да обсъдите всякакви решения, взети в последната минута. Посрещнете участниците.
Продължителност: Сесията обикновено продължава един час и е структурирана като подкрепа за случайни посетители 
Необходими ресурси за сесиите 
• Регистър 

• Етикети с имена и флумастери

• Отпечатани копия на общите прегледи на сесиите 

• Хартия и химикалки за флипчарт

• Рекламно DVD 

• DVD плейър и телевизор 

• Листовки с датите, часа и мястото за програмата на груповата работа

• Кърпички 



Част 4: Програмата „Спри за промяна“ 

  39Партньорство по програма ©Break4Change 2015

Указания за медиаторите 
Дейност първа: Посрещане и поздравяване 
Това се случва при пристигането на родителите и младежите. Един медиатор стои близо до предната врата, посреща 
родителите и децата, когато пристигнат, обяснява им кои стаи ще използват, къде са тоалетните и освежителните напитки, 
раздава етикети с имена, ако смятате, че са необходими, и моли родителите да попълнят въпросника за силните страни и 
трудностите и формуляра за оценка.
Дейност втора: приветстване, поверителност и домакинстване 
Открийте сесията, като приветствате всички и обясните, че това е въвеждаща сесия, която ще даде на родителите и 
младежите идея за това какво би представлявало участието им в програмата. Целта е родителите и младежите да 
имат достатъчно информация, за да могат да решат дали искат да се запишат в програмата. Раздайте въпросника за 
силните страни и трудностите и формуляра за оценка и обяснете, че те се използват за оценяване на това, което се 
случва в семейството, и ще се използват и за оценяване на ефективността на програмата. Обяснете как трябва да се 
попълва въпросникът и имайте предвид, че някои участници могат да срещнат затруднения с четенето, така че бъдете на 
разположение, за да работите с тези, които се затрудняват.
Дейност трета: представяне на медиаторите и участниците 
Дейност четвърта: пускане на DVD 
Дейност пета: „Спри за промяна“ подходяща ли е за вас? Време за тишина с медиатора за попълване на формуляра за 
оценяване
Дейност шеста: въпроси, информация и решения 
Дейност седма: финал 
След сесията това е възможност за медиаторите да обсъдят как е минала програмата. Уверете се, че имате записани 
посетителите, проверете дали имате всички въпросници за силните страни и трудностите и всички формуляри за оценка, 
както и всякакви въпросници за оценяване. 
Решете кой ще се свърже с младежите и родителите, за да провери дали искат да посещават програмата. Проверете дали 
всички медиатори имат датите и мястото на програмата, решете кой ще води първата сесия и разпределете задачите за 
първата сесия.
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4.2 Индивидуални интервюта/домашни посещения на родите-
ли и младежи
Индивидуалните интервюта са алтернатива на провеждането на встъпително/консултационно събитие. Те заемат 
повече време от встъпителното събитие, но предлагат възможността да се говори за лични ситуации в конфиденциално 
пространство. Когато се срещате с родители и младежи, е важно да посрещате младежите и родителите поотделно. 
Потенциалните участващи родители и младежи научават за програмата за групова работа, обсъждат надеждите и 
очакванията и могат да обговорят индивидуалните си ситуации. Целта на интервюто не е да избере хора, а да даде на 
родителите и младежите достатъчно информация, за да им даде възможност да решат дали програмата „Спри за промяна“ 
е подходяща за тях.
Част от процеса е също така да се провери мотивацията, да се оценят нивата на агресия и насилие и желанието за 
промяна. Важно е да се обсъждат проблеми като мерки за грижи за децата; всякакви нужди, които родителят и/или 
младежът имат, за да им се даде възможност да се възползват най-добре от програмата „Спри за промяна“. Това в 
същото време дава представа за техните системи за подкрепа. Стартирането на програмата „Спри за промяна“ е реален 
ангажимент и присъствието на интервюто е демонстрация, че родителите и младежите имат желание да предприемат 
стъпки към изпълнени с повече уважение взаимоотношения родител/дете, като подобрят нещата вкъщи. 
Индивидуалните интервюта позволяват по-лична ангажираност с потенциално участващите родители и младежи, отколкото 
уводните сесии. Интервютата не трябва да продължават повече от час. Всички родители и младежи казват, че най-важното 
нещо, което искат да знаят, преди да се включат в програмата, е дали тя работи. В „Спри за промяна“ ние използваме 
DVD, за да дадем възможност на родителите и младежите да видят какво са казали в миналото и родители, и младежи от 
предишните участници. 

Цел: Да се разбере повече относно опита на родителя и детето. Да се обясни на родителите и 
младежите какво да очакват от програмата и да се ангажират те с процеса.

Цели
До края на интервюто участниците: 
• ще са се запознали с някои от медиаторите 

• ще са обяснили как те изпитват насилието от дете над родител 

• ще са разбрали как работи поверителността 

• ще са обмислили с какво могат да допринесат в групата 

• ще бъдат в позиция да решат дали искат да се ангажират с групата

• ще са започнали да мислят за надеждите и очакванията за програмата

Преди интервюто: Разпределяне на задачи 
Продължителност: Един час 
Ресурси 
• Формуляри с критерии за оценка, които младежите и родителите да попълнят 

• Въпросник за силните страни и трудностите за попълване от родителите

• Подробности за сесията 

• Дати, час и място плюс карта на начина за достигане на мястото

• DVD

• Материали

• Кърпички 

Според нашия опит, оставянето на време за посещение на родителите и младежите в тяхната домашна обстановка се е 
доказало като по-полезно за медиаторите и е увеличило посещаемостта от страна на младежите. Също така е важно да се 
уверите, че семейството ще получава непрекъсната подкрепа от референта, или, ако бъдат прехвърлени към друга агенция, 
те ще продължат да участват за продължението на програмата „Спри за промяна“.
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4.3 Функциониране на диалога чрез филм по сесии
Оборудване: Това са минималните изисквания за всяка сесия
• Отделна тиха стая за заснемане на филма 

• Камера / микрофон за записване на звук

• DVD плейър и телевизор / лаптоп (с редактираните кадри, които са подходящи за всяка сесия) 

Продължителност: Заснемането на филма ще отнеме в идеалния случай цял час, в зависимост от това колко участници 
има. 
Процес: Родителите и младежите се записват в различни сесии в следните сесии: 
Родители – Сесии 4, 6, 8, 9 
Младежи – Сесии 3, 5, 7, 9 

В десетата сесия няма да се заснема филм, а редактираната версия на филма се пуска на всички. Важно е да се обясни 
на всяка група в кои сесии ще бъдат заснемани. Режисьорът също документира творческите сесии на младежите, което 
предоставя фон за финалното DVD.

Сесия 1 – Въведение в заснемането за групите на младежите и родителите
Общо време на сесията за въвеждане в диалога чрез филм: 10 минути 
Въведение: Режисьорът (ако е подходящо) и групите се представят. На групите се представя обобщена информация за 
това как работи заснемането. През първите две сесии, всяка група решава какви въпроси свързва с агресията и насилието, 
което се случва в рамките на тяхното семейство/между родител и младеж - въз основа на тяхната групова работа. Тези 
въпроси ще бъдат споделяни със съответната група и участниците отговарят със своите отговори. Ако участниците не са 
формулирали въпроси до първата си сесия със заснемане, се предлагат някои въпроси. 
Примерни въпроси – задават се както за младежите, така и за родителите / настойниците: 

•  Опишете какво мислите, че провокира поведението на вашето дете/родител или настойник.

•  Опишете как мислите, че се чувстват те, когато сте имали спор или труден момент?

•  Ако вие бяхте на мястото на младежа/родители или настойника, как бихте реагирали и как бихте се 
справили с поведението на своето дете/родител или настойник?

•  Как започвате да се чувствате по-добре след спор?; Какво си казвате, че се е случило?

•  След спор в какво състояние на духа се намирате и за какво сте склонни да си мислите? 

•  След спор как успявате да се върнете към това да можете да продължите ежедневието си? 

• Какво бихте пожелали за себе си и семейството си в бъдеще, ако можехте да имате всичко, което си 
пожелаете, освен да спечелите лотарията?

• Какво чувствате, че вашето дете/родител или настойник не разбира за вас?

• Какво харесвате у своето дете/родител или настойник?

• Какво бихте могли да направите, за да подобрите нещата? Само едно обикновено постижимо нещо 
като да направите от време на време чаша чай, или може би нещо, което сте правили преди, но вече 
не правите, като например да играете футбол / да ходите на риба / да гледате филм заедно

Въпроси или съобщения 
• Има ли нещо, което бихте искали да кажете или да попитате своето дете/родител или настойник или 

всички младежи/родители или настойници, на което бихте искали те да отговорят/за което бихте искали 
те да си помислят?
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Сесия 1 - продължение
Примери за предишни въпроси, които родителите са задавали на своите младежи 
• Как дефинираш уважението? Различно ли е то в различните ситуации с различни хора и, ако е така, 

защо?

•  Как мога да те накарам повярваш, че те обичам също толкова, колкото братята и сестрите ти?

•  Как би се почувствал, ако видиш някой друг да проявява агресия към мен по същия начин, по който ти 
го правиш?

•  Защо чувстваш, че имаш някакво специално право или че е приемливо да се държиш агресивно към 
мен?

•  Защо ми отвръщаш дръзко?

Примери за предишни въпроси, които младежите са задавали на своите родители
• Защо, когато те помоля да излезеш от стаята ми, ти продължаваш да ми говориш, докато избухна?

• Моля те, не ми казвай отново и отново да правя неща - ще ги направя, когато аз реша.

• Защо съм такъв?, Защо това се случва на мен и на моето семейство?

• По-малко важен ли съм от другите деца, защото съм по-голям, а те са по-малки?

• Все още ли те е грижа за мен?

Съобщения за родители/настойници

• Развалих всичко, като бях агресивен и не се съгласявах с нищо, което мама и татко казват.

• Обичам те и съжалявам за това, което направих. Просто искам нещата да се върнат към начина, по 
който бяха преди.

Съобщения за младежи 
• Защо тласкаш нещата до точката, в която трябва да се боря с теб и се чувствам сякаш искам да те 

ударя, когато това е последното нещо, което искам да направя.

• Вярвай в себе си и можеш да постигнеш всичко.

• Всички младежи изглеждат много зрели и смели, когато признават проблемите си и искат да направят 
нещата по-добри, така че браво на тях. 

• Продължавай да идваш на сесиите, всички много се гордеят с теб. 

Сесия 2 – Договорени въпроси на групата на младежите и на родителите 
В паралелните групи, младежите и родителите разработват първия набор от въпроси, които искат да зададат един на друг 
като част от терапевтичната сесия.
Всяка от групите работи по първата си терапевтична сесия и всякакви въпроси, които възникнат, се отбелязват и обединяват 
от медиаторите. Участниците ще са видели пълния списък на видовете въпроси (вижте по-горе) от предишните програми 
„Спри за промяна“.

Сесия 3 – Младежите се записват на видео 
Първоначалните въпроси се задават на младежите и се записват за родителите. Вижте списъка с въпроси в сесия 5. Всички 
те ще бъдат задавани на всеки участник. Всеки младеж се заснема индивидуално за тази първа сесия на заснемане.

Сесия 4 – Родителите се записват на видео
Първоначалните въпроси се задават на родителите и се записват за техните младежите
Вижте въпросите в сесия 5. Всички те ще бъдат задавани на всеки участник. 
Две 30-минутни сесии - половината от групата на родителите през първия половин час, а втората половина - във втория.  
Това се случва във втория час на сесията. 

Филм
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Сесия 5 – Младежите се записват на видео 
Младежите виждат въпросите на своите родители и техните отговори се записват. Младежите гледат записа като група, 
а отговорите им се записват индивидуално. В зависимост от размера на групата, половината група през първите 30 минути 
и след това другата половина във вторите, би могло да работи добре.
Забележка: Щом максималното 10-минутно редактиране приключи, отбележете ключови точки от всичко, което е покрито, 
във филма, който показвате. Това е полезен ориентир, когато питате участниците какво мислят за това, което е било казано 
във видеото, и им помагате да освежат паметта си.
Някои са предложили бързи въпроси, които могат да се използват всеки път, когато групите подготвят своите отговори: 
• Можете ли да ми кажете общото си впечатление от групата на родителите/настойниците?

• Нещо конкретно открои ли се или изненада ли ви?

• Помните ли какво казаха вашите родители/настойници?

• Какво си помислихте вие за това, което те казаха?

• Имате ли съобщение или въпрос към всички родители/настойници?

• Имате ли съобщение или въпрос към своите родители/настойници? 

Ако е възможно, опитайте да ги помолите да дадат позитивно твърдение, дори да става въпрос за нещо негативно, напр.: 
„Знам, че ти е трудно и всеки в семейството ми и аз не се чувстваме добре относно начина, по който стоят нещата, затова 
искам да направим промени“
Забележка: Копие на показаното видео се предоставя на генералния ръководител на програмата и е налично за всички 
участници, които не са присъствали и те могат да изпратят писмени коментари на редактора на видеото възможно най-
скоро, за да бъдат включени в редакцията.

Сесия 6 – Родителите се записват на видео
Медиаторите от двете групи се срещат преди сесията, за да гледат видеото, показано в сесия 5 по-горе.
Родителите виждат въпросите на своите деца и техните отговори се записват. Две 30-минутни сесии - половината от групата 
на родителите през първия половин час, а втората половина - във втория. Това ще се случи във втория час на сесията. 
Забележка: Щом максималното 10-минутно редактиране приключи, отбележете ключови точки от това, което е покрито в 
показания филм. Това е полезен ориентир, когато питате групите какво мислят за това, което е било казано във видеото, и 
им помагате да освежат паметта си. Вижте предложените бързи въпроси в сесия 5 по-горе. 

Сесия 7 – Младежите се записват на видео 
Всички медиатори на групи се срещат преди сесията, за да гледат видеото, показано в сесия 6. 
Младежите гледат отговора на родителите на техните въпроси и техните отговори се записват.  
Групата гледа DVD заедно, след това техните отговори се записват поотделно.
Забележка: Щом максималното 10-минутно редактиране приключи, отбележете ключови точки от всичко, което е покрито, 
във филма, който показвате. Наистина много полезна справка е, когато питате хората какво мислят за това, което е било 
казано във видеото, и им помагате да освежат паметта си.
Вижте предложените бързи въпроси в сесия 5 по-горе. 

Филм
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Сесия 8 – Родителите се записват на видео 
Всички медиатори от групите се срещат преди сесията, за да изгледат показаното видео в сесия 7 по-горе. Родителите 
виждат отговорите на младежите на техните въпроси и техните отговори се записват. 
Две 30-минутни сесии, с половината от групата на родителите през първия половин час, а втората половина - във втория.  
Това ще се случи във втория час на сесията. 
Забележка: Щом максималното 10-минутно редактиране приключи, отбележете ключови точки от всичко, което е покрито, 
във филма, който показвате. Много полезна справка е, когато питате хората какво мислят за това, което е било казано във 
видеото, и им помагате да освежат паметта си.
Вижте предложените бързи въпроси в сесия 5 по-горе.

Сесия 9 – родителите и младежите се записват на видео 
Всички медиатори от групите се срещат преди сесията, за да изгледат показаното видео в сесия 8 по-горе. Това е сесия за 
оценка за младежите и родителите/настойниците, на която да им бъдат зададени въпросите по-долу. 
Тя се състои от две 30-минутни сесии. Групата на родителите в първия половин час, а младежите във втория половин час 
или обратно. Групите могат да бъдат интервюирани по половин група наведнъж. Това обикновено се случва във втория час 
на сесията. 
Примерни въпроси за заснемане за оценяване: 
• Как ви се струва „Спри за промяна“ в сравнение с това какво очаквахте да бъде, преди да дойдете?

• Какво е най-хубавото нещо в „Спри за промяна“?

• Какъв конкретен инструмент използвате сега, който сте научили в „Спри за промяна“? 

• Ако трябваше да окуражите някого, когото познавате и който чувствате, че би имал полза от „Спри за 
промяна“, как бихте го убедили да дойде?

• Ако обяснявахте на някого, който никога не е чувал за „Спри за промяна“, как бихте я описали?

• Какво най-много ви изненада в „Спри за промяна“?

• Какво правите по различен начин сега, след като сте посещавали „Спри за промяна“, което не сте 
правили пред това?

• Сега, след като „Спри за промяна“ приключва, как мислите да продължите напред?

• Можете ли да ми кажете какво означава насилие от дете над родител? Или, Какво е насилие от дете 
над родител?

Сесия 10 – Групите гледат окончателното DVD заедно 
Родителите/настойниците и младежите се събират, за да гледат окончателното DVD заедно. На участниците се дава копие, 
което да отнесат вкъщи, за да им напомня за техните успехи и ангажиментите за бъдещето. 

Кадри от всички филми се използват, за да се направи окончателният филм една картина на пътищата, които участниците 
са извършели. Представя се възможно най-положителна, оптимистична картина, като същевременно се посочват и 
наличните проблеми. Използването на музиката, която младежите са създали, както и кадрите от творческите семинари 
допринасят за една увлекателна комбинация с преплетени в нея коментари на участниците. DVD обикновено е дълго 15 до 
20 минути. 

Филм
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4.4 Творчески сесии на младежите 
Ако стартирате собствена НДР интервенция с помощта на креативен аспект, би било препоръчително да запознаете 
творческите медиатори или партньорските организации, за да развиете дейности, които най-добре включват техните 
конкретни умения и опит, за да отговорят на принципите и целите, описани по-долу, вместо да използвате информацията по-
долу като план на програмата/сесиите. Общият преглед по-долу е пример за подхода, използван от AudioActive, организация 
за музика и изкуство, която работи с младежи. 
Ключовите намерения на творческите сесии на „Спри за промяна“ са да предостави дейности, в които ученето от 
ежеседмичните терапевтични семинари може да бъде включено и допълнително изследвано, но също и да предостави 
възможност за усещане за постижение и позитивност у младежите, да ги събере заедно като група и да им помогне да 
развият своята самоувереност и себеизразяването си. Това им позволява да максимизират елементите на терапевтичната 
и груповата работа в програмата. В проекта на Брайтън и Хоув, въпреки че работата се задвижва от процесите, записването 
на текстовете също е важна част от творческия елемент. Младежите получават огромно усещане за постижение, 
предизвикателство да научат нови умения и да се самоизразят, както и усещане за техния потенциал за промяна. Това да 
чуват собствените си думи със собствените си гласове е важна част от процеса на писане на песни и е в полза на групата, 
независимо колко трудно би могло да бъде това за някои от тях. 
Те поемат рискове в групата един с друг, окуражават се един друг да опитват нови творчески умения и по-късно често 
започват да оспорват ценностите или поведението на другия. В много случаи това също е павирало техния път към 
напредък в творчески проекти отвъд „Спри за промяна“.
Независимо от творческата среда, която се използва, сесиите трябва да протичат бързо, за да се поддържа ангажираността. 
Това често означава, че практикът трябва да се грижи за всички досадни или технически части на творческия процес (напр. 
аранжимента или миксирането на песните или осигуряването на предварително подготвени стенсили или брезентови 
основи), което понякога може да бъде контраинтуитивно за други контексти на изкуството на участващи младежи. 
Творческият елемент на „Спри за промяна“ също помага на младежите да навлязат в рефлективна мисловна нагласа, което 
изключително много им помага да се ангажират и да получат ползи от филмовия елемент по един по-открит и плавен начин
Сесии 1 – 6 се провеждат в различни сесии от музикален продуцент и писател на текстове (рапър/изпълнител). Сесия 7 е 
окончателното записване на песента. Сесии 8 и 9 се провеждат от човек на визуалните изкуства. 

Сесия 1 – Музикална продукция
Общ преглед
• Разчупване на леда

• Въведение в съвместното музициране

• Забавление! 
Първата сесия е за забавление с групата и за да се демонстрира, че е лесно за тях да допринасят към съвместното 
музициране, без да оказват натиск върху групата да използват инструменти. Членовете на групата се опознават, играят 
игри с имена и такива за разчупване на леда, използват всякакви предмети в стаята, за да създават звуци и ритми, напр. 
пляскане с ръце, щракане с пръсти, мачкане на пластмасова чаша и др. Тези звуци се записват. Музикалният продуцент 
използва тригери, плъгини и софтуер за създаване, записване и аранжиране на тези звуци в основа на песента. 
Всеки е включен в процеса, той е достъпен, незабавен и не се базира на употребата на инструменти на този етап. 

Творчески 
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Сесия 2 – Писане на текстове 
Общ преглед

• Разчупване на леда

• Въведение в писането на текстове
Използва се нежен подход с въпроси като „как виждаш бъдещето си?“ Целта на това е младежите да си представят 
бъдещето, без да поставят ограничения на своето въображение. Това помага да се улови личността на участниците и 
дава възможност на медиаторите да опознаят групата. Практикът работи с цялостното намерение да илюстрира базовите 
елементи на писането на песни като едно. В този случай, основните елементи са ритъм, рима и тема. 
Вместо младежите да работят самостоятелно, практикът ще окуражава групата да работи заедно, за да им помогне да се 
почувстват като едно цяло. 
Ритъм – може да бъде открит във всичко и е също толкова, ако не и по-важен от римата. Практикът ще демонстрира това, 
като прочете на глас каквото и да било произведение с ритъм. Въпреки че прочетените думи не се римуват, ритъмът, които 
се използва при четенето им, ги кара да звучат сякаш се римуват.
Рима – често младежите мислят, че това е трудно, затова практикът използва достъпни упражнения по римуване, за да 
улесни това. 
Тема – като използва записки от предишни групови семинари, медиаторът често ще използва диаграми тип паяжина, за да 
разгръща елементите на визията на младежите за тяхното „бъдеще“; По този начин ще го прави да изглежда по-лесно за 
улавяне. Полезните упражнения включват:
• „кажете ми една силна страна, която сте забелязали в други членове на групата“. 

• създаване на 2 или 4 реда текст всеки 

Всичко това се комбинира, за да формира основата на „песен“. Практикът често използва подхода „повикване и отговор“ 
така че младежите да повтарят какво е било казано в същия стил и ритъм. Това дава на тези, които не се ангажират в 
дълбочина, много по-лесен начин да допринесат.

Сесия 3 – Музикална продукция 
Общ преглед
• Стартиране на създаването на песен за текста

• Въвеждане на други инструменти

• Поддържане на високи обороти и с незабавни резултати
На този етап често се въвежда клавишен инструмент и всички се редуват на него да изсвирят по няколко ноти и да 
експериментират. Могат да се донесат и други инструменти и участниците са изправени пред по-голямо предизвикателство 
в ангажимента си по създаване на музика. Творческият практик ще запише елементи от това, което създават те, и ще 
го възпроизведе – тук са необходими много непосредствени и гъвкави аранжименти. Всичко това се прави „в стаята“, в 
присъствието на младежите – не с технически фокус. Ако това, което е било създадено, не върши работа, младежите могат 
да започнат наново и да опитат нови опции. 
Намерението е да се развият увереност, умения и експериментиране в групата, да им се даде възможност да припознаят и 
да поемат отговорност за участието си в създаването на песен. Това са допълнителни градивни елементи за финален запис 
и помагат на членовете на групата да превъзмогнат страховете си. Запомнете, че намерението тук не е да се създаде песен, 
която носи „съобщение до родителя/настойника“, въпреки че това е полезен вторичен продукт от процеса; ние основно се 
стремим да предоставим дейности, които да помогнат на младежите успоредно с това да изследват и обсъждат своите 
ценности и прозрения относно поведенията си. 

Творчески 
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Сесия 4 – Писане на тематични текстове 
Общ преглед
• Писане на тематични текстове - ползи и загуби от поведението

• Всеки пише по 4 – 8 такта

• Медиаторите и младежите изследват и/или оспорват прозренията, споделени от участниците  
по време на писането

Печалбите и загубите се покриват в терапевтичната сесия, а записките от сесията захранват добре писането на текстове  
като средство за вербализиране на това, което са обсъждали по-рано. Както получаваш от своето поведение? Какво губиш 
от своето поведение? 
Упражнението по „автоматично писане“ може да помогне за улавянето на емоционалната дълбочина на това, което е било 
покрито в други сесии. Младежите вербализират чувствата и емоциите си бързо и спонтанно, което означава, че не се 
редактират, но също така това им помага да споделят преживяванията си с групата. 
Елемент на „морална ориентация“ може да бъде изследван в изказвания тип „съгласен или несъгласен“ – когато на групата 
е зададен въпросът какво поведение е подходящо и кое не е – често те се предизвикват един друг за това какво е и не е 
приемливо поведение към техните родители или членове на семейството. 

Сесия 5 – Музикална продукция
Общ преглед
• Разработване и допълнително изглаждане на парчето

• Пробване на текста с музиката

• Измисляне на кукичка/припев
Групата ще има някакъв текст на този етап, а практикът ще събере музиката и текста заедно, за да ги тества заедно с 
групата. Често се налага да намерят припев. Отново подходът „повикване и отговор“ работи добре тук, така че всички 
могат да се включат. Младежите започват да „намират своя глас“ и да изглаждат песента и всички постигат съгласие с 
един начин, по който различните елементи на песента да си паснат. Практикът започва да записва някаква част от текста 
върху създадената музика и създава груба нередактирана версия на финалната песен. Ще се проведе дискусия, за да се 
намери начин всички идеи да бъдат включени по някакъв начин във финалната песен. Това изисква практикът да може 
професионално да редактира/отговаря и да движи текста или аранжимента на песента. 

Сесия 6 – Писане на текстове
Общ преглед
• „Завързване“ на незавършените краища
Финалната сесия за текста, в която музиката и текстът се събират, за да дадат на групата усещане за „цялостна“ песен. 
Нищо ново не се започва тук, намерението е да се направи нещо всеобхватно и което те да могат да запишат заедно. 

Сесия 7 – Музикална продукция 
Общ преглед
• Запис на песента 
Практикът работи с групата, за да им помогне да запишат заедно музиката и текста. „Повикване и отговор“ е полезна 
техника, често някои младежи може да искат да запишат гласа си в отделно пространство, докато не са доволни от 
резултата. Всички младежи могат да записват повторно своята част, докато не са доволни от резултата. Медиаторът ще 
запише и редактира песента незабавно, докато се записва, в присъствието на групата – често улавяйки някои от звуците на 
груповата работа заедно – напр. смях, викове от сесиите, ако е подходящо, и като фон или саундтрак към песента.

Творчески 
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Сесии 8 и 9 – Илюстрации и улично изкуство
Общ преглед
• Въведение в илюстрациите и уличното изкуство

• Изследване на създаването на знаци

• Създаване на среда за стимулиране на „неподпомаган разговор“ 

Сесия 8 
Материали: въглен, моливи, маркери, голямо руло хартия
Встъпителна сесия, в която артистът и младежът се опознават. Артистите често показват примери на своята работа и 
говорят пред групата за това какво тяхното изкуство означава за тях, за своето вдъхновение и за това как работят. Артистът 
също така признава, че работата, която създава във всеки един ден, може да зависи от това как се чувства е този момент. 
Различни артистични материали могат да се използват от групата – а младежите се насърчават да „създават знаци“. Могат 
да се използват въпроси, за да се стимулират идеи, напр. „на какво място отивате, когато искате да се почувствате добре? 
Членовете на групата са насърчавани да изразяват себе си във всякаква творческа форма, в която се чувстват удобно - 
няма граници на това какво е „позволено“ и какво не е. Тази сесия дава на младежите разрешение да изразяват себе си и да 
повишават самоувереността си по креативен начин.“ Артистът ще каже на групата, че в следващата сесия те ще създадат 
произведение на изкуството, което ще отнесат със себе си. 

Сесия 9 
Материали: въглен, моливи, спрейове с боя, подготвени платна, стенсили, ако е подходящо 
Артистът донася стенсили на имената на младежите или фонове, на които младежите могат да започнат да работят по 
своето произведение на изкуството. Групата използва всички предоставени материали - те могат да варират от въглен до 
спрейове с боя. Целта на тази сесия е да насърчи себеизразяването, да проучи различни идеи и младежите да се замислят 
за своята идентичност. Сесията изгражда самоувереност и е възможност за младежите да изпитат нови форми на творческо 
изразяване, както и да научат нови умения, които могат да бъдат продължени вкъщи. Всеки младеж създава произведение 
на изкуството, с което може да се гордее и което може да отнесе вкъщи – насърчаване на притежанието и увереност в себе 
си. 
Важно е медиаторите на групата на младежите да присъстват и да участват и в двата творчески семинара. Дейността често 
предоставя отвличане на вниманието на младежите от тематичния аспект на програмата и това само да седят и рисуват 
позволява разговорите, прозренията и мненията им понякога да се появяват органично от по-искрена и автентична позиция. 
Това предоставя на медиаторите възможността да изследват допълнително техните ценности и да ги оспорват, когато е 
необходимо. 

Сесия 10 – Приключване и отпразнуване на постиженията
Въпреки че няма практически елемент във финалната сесия, музикалният продуцент присъства на финалната сесия, когато 
филмът се показва на двете групи, за да бъде част от представянето и отпразнуването на постиженията на младежите.

Творчески 
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Сесии и брошури за работа в групата 
на родителите
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4.5 Сесии и брошури за работа в групата на родителите

Сесия 1: Работа в групата на родителите
Цели на сесията: Да установи безопасно място за родителите, за да могат да се опознаят един друг и да започнат да си 
вярват, и да поемат отговорност за това, което споделят в групата.
Продължителност: 2 часа с почивка след първия час или по уговорка с членовете на групата.
Материали/оборудване: Флипчарт, химикалки за хартия за флипчарт, работни материали 
• Представяне: Медиаторите и членовете на групата се представят - записване на мобилните телефони 

на медиаторите на флипчарта. Родителите трябва да се представят, в зависимост от групата едно 
упражнение за разчупване на леда може да бъде полезно. 

• Попълване на формуляри за оценка 
• Попълване на формуляри за съгласие за филмиране 
• Домакинстване
• Правила на групата. Цел: Групата да установи свои собствени правила. Това помага те да се 

почувстват в по-голяма безопасност и очакванията им един към друг на бъдат ясни. Да се създаде 
атмосфера на поверителност за работа с родителите и да се изясни това споразумение. Агенциите ще 
се ръководят от националните политики по опазване, които потенциално са свързани със значителни 
вреди върху малолетен или заплаха от тежко нараняване на възрастен. По същество, нещата ще 
бъдат предавани нататък, за да могат хората да се чувстват в по-голяма безопасност – така че 
ако родителите докладват нещо, свързано със заплаха за нараняване на самите тях или на други, 
тогава е необходимо да се съобщи на социалните служби или на надзорник, за могат да помогнат 
за запазването на безопасността на детето или родителя. Освен това е важно да се подчертае, че 
е отговорност на родителя какво споделя с групата, за да може да остане в безопасност, докато 
посещава групата. 

• Вашите очаквания, надежди и страхове от групата. Цел: да се придобие разбиране за това какво 
участниците се надяват да получат от своята група. Да започнат да споделят своите тревоги относно 
посещаването на такъв тип група. Използване на флипчарт в стаята всяка седмица. 

• Какво можете да очаквате от нас. Цел: да се даде възможност на групата да разбере какво може 
да очаква от медиаторите. Това често помага на хората да се чувстват в по-голяма безопасност. Това 
е възможност за медиаторите да моделират границите. Използване на флипчарт за показване на 
ангажираността на медиатора с групата и показването му всяка седмица. Напр. Работни материали, 
точност, спазване на времето и опазване на безопасността на групата.

• Вашият ангажимент към групата. Цел: Родителите вземат под личен контрол групата. Групата може 
да получава материали за четене всяка седмица. Те ще бъдат помолени да изпълнят задачи след 
някои от сесиите и понякога да докладват резултатите на групата. Ще бъде обяснено, че това е важна 
част от програмата, която помага за наблюдението на всякакви позитивни и негативни промени в 
динамиката на семейството. 

• Кратко описание на 10-седмичната програма от сесии „Спри за промяна“. Цел: информиране 
на групата относно съдържанието на програмата. Заедно с резюмето на всеки човек се предоставя и 
копие от програмата (виж работните материали). 

• Използване на вашия подпомагащ работник / референт. Цел: Информиране на родителя, че 
референтът е там, за да го подкрепя във всички трудности, които могат да възникнат в течение на 
груповата работа. Съберете имената на всякакви агенции, с които работят семействата, и напомняйте, 
че референтът е там за подкрепа по време на програмата и след нейния край. 

• Откъде ще знаете дали нещо се е променило? Цел: да се проследи напредъкът. След посещаването 
на 10 сесии, членовете на групата подобрили ли са взаимоотношенията си със своите деца? Какво ще 
бъде по-различно? Какво ще представлява животът вкъщи? Използвайте флипчарт, за да запишете 
надеждите на членовете на групата за взаимоотношенията с детето им. Той трябва да се поставя в 
стаята всяка седмица. Това е полезно за групата, за да могат членовете ѝ да могат да погледнат назад 
и да проследят как нещата са се променили. 

• Кратък преглед на Цикъла на промяната. Използвайте флипчарт и работни материали, за да 
преминете през етапите на Цикъла на промяната, използвайте примери за това какво са опитвали по-
рано участниците в групата, т.е. диети, ходене на фитнес и др. (вижте работните материали). 
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Задача за вкъщи: Какво положително наблюдавате у детето си – помислете за това у дома. 
Работни материали 
• Цикъл на промяната

• Процес на преход 

• Кратко описание на 10-те сесии на програмата 

Бележки по диалога от филма
• На участниците се дават формуляри за съгласие, които да подпишат за себе си и за детето си. 

• Лидерите на групата на младежите и родителите се договарят кога е най-удобното време за снимане 
на филма. 

Представяне: Режисьорът (ако е подходящо) и групата се представят (10 минути). 
Режисьорът ще обясни обобщено как работи заснемането - т.е. през първите две сесии, всяка група ще реши какви са 
въпроси, които свързва с агресията и насилието, което се случва в рамките на тяхното семейство/между всеки родител и 
младеж - въз основа на тяхната групова работа. Тези въпроси ще бъдат споделени със съответната група и участниците ще 
дадат своите отговори. Примери на задаваните въпроси се показват на групата. Родителите ще бъдат заснети в сесии 4, 6, 
8, 9, а по време на финалната сесия всички ще гледат обработената версия на филма. 
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Шестте етапа на промяната
1. Предразмисъл: На този етап не виждате, че семейството има проблем. Възможно е да сте чули от 

приятели или от други членове на семейството, че трябва да потърсите подкрепа или съвет, но сте ги 
отхвърлили. На този етап все още не се е появила лична убедителна причина за промяна.

2. Размисъл: Семейството е раздвоено, тук осъзнавате, че има проблем, или че нещата трябва да се 
променят и преценявате плюсовете и минусите от промяната.

3. Решение: Решавате, че промяната ще е от полза за вас и вашето семейство. Така че се подготвяте и 
планирате промяната.

4. Действие: Привеждане на решението в действие. Може да започнете с помощ от работник, за да 
обърнете внимание на малките стъпки, които трябва да предприемете, за да промените ситуацията. 
Това може да включва „преговори“ с други членове от семейството, от училище и приятели на вашия 
тийнейджър.

5. Поддържане: На този етап, с помощта на професионалистите, приятелите или семейството, вие 
идентифицирате стратегии за справяне с цел поддържане на промените и с цел да не „залитнете“ 
отново към старите модели на поведение. Това може да включва работа или разговори с други агенции, 
които да ви помогнат, така че да поддържате и разширите своите умения за разрешаване на проблеми. 
Промените намират своето място в семейния живот.

6. Рецидив/Релапс: Това е моментът, в който се връщате към старите модели на поведение. Това ще 
бъдат моменти, когато няма да сте толкова последователни като другите, всички си имаме слаби 
моменти, но можете да си вземете поука от такива моменти/дни и да укрепите положителните страни 
на решението и действията, които сте предприели.

Рецидивите и релапсите се смятат за неразделна част от Цикъла на промяна и не означават провал. Това не означава, 
че дадени рецидиви или релапси са желателни или дори очаквани. Това просто означава, че поддържането на промяната 
е трудно и не е разумно да очакваме от всички да могат да направят промени в семейството си по идеалния начин, без 
малки „гафове“. Когато се случи такъв релапс към стария модел, е възможно да са необходими няколко преминавания през 
етапите за постигане на трайни промени. Всеки път човекът бива насърчаван да преразгледа, да анализира и да се поучи от 
тези „залитания“. 
„Принципите, по които живеете, създават света, в който живеете; ако промените принципите, 
по които живеете, ще промените и света си“. Блейн Лий 
„Промяната идва повече от справянето с пътя, отколкото от обявяването на дестинацията“ 
Уилям Бриджис 

Работни материали
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Резюме на сесиите на родителите 

Работни материали за сесия 1: Работа в групата на родителите
Цели на сесията: Създаване на защитено пространство за родителите, за да се опознаят и да започнат да си имат доверие 
и да поемат отговорност за нещата, които казват в групата.
Продължителност: 2 часа с почивка след първия час или по уговорка с членовете на групата.
Представяне: Медиаторите и членовете на групата се представят - записване на мобилните телефони на медиаторите на 
флипчарта. Родителите трябва да се представят и, в зависимост от групата, едно упражнение за разчупване на леда може 
да бъде полезно. 
• Попълване на формуляри за оценка 

• Попълване на формуляри за съгласие за филмиране 

• Домакинстване

• Правила на групата – Цел: Групата да установи свои собствени правила. Помогнете им да се 
почувстват в безопасност и да са наясно с очакванията един от друг. 

• Вашите очаквания, надежди и страхове от групата. 

• Какво можете да очаквате от нас. Цел: да се даде възможност на групата да разбере какво може да 
очаква от медиаторите. 

• Вашият ангажимент към групата. Цел: Родителите „завладяват“ групата. 

• Преглед на 10-седмичната програма от сесии „Спри за промяна“. Цел: групата получава информация за 
съдържанието на програмата. Заедно с резюмето на всеки човек се предоставя и копие от програмата. 
(виж работните материали). 

• Използване на вашия подпомагащ работник / референт. Цел: Информиране на родителя, че 
референтът е там, за да го подкрепя във всички трудности, които могат да възникнат в течение на 
груповата работа. 

• Как ще разберете, че нещо се е променило? Цел: да следим напредъка. След 10 посетени сесии, 
отношенията с детето ви подобрени ли са? Какво ще бъде различно? Какъв ще бъде животът вкъщи? 

• Кратък преглед на Цикъла на промяната (виж работните материали). 

Задачи за вкъщи:  
 
Какво положително наблюдавате у детето си – помислете за това у дома. 
Работни материали
• Цикъл на промяната

• Процес на преход

• Кратко описание на 10-те сесии на програмата 

Бележки по диалога от филма 
• Филм: На участниците се раздават формуляри за съгласие, които да подпишат от свое име и от името 

на детето си. 

• Лидерите от групата на младежите и на родителите се договарят кога е най-удобното време за снимане 
на филма. 

Представяне: Режисьорът (ако е подходящо) и групата се представят (10 минути). 
Режисьорът представя накратко как става заснемането – т.е. първите две седмици всяка група ще измисли въпроси, 
свързани с насилието и агресията, случващи се в семейството им/между родителите и младежа – в зависимост от груповата 
им работа. Тези въпроси ще бъдат споделени със съответната група и участниците ще дадат своите отговори. На групата 
се показват примерни въпроси. Родителите ще бъдат заснети в сесии 4, 6, 8, 9, а по време на финалната сесия всички ще 
гледат обработената версия на филма. 

Работни материали
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Работни материали за сесия 2: Работа в групата на родителите
Цели на сесията: Отворена дискусия за комуникацията и емоциите и как те влияят върху взаимоотношенията в 
семействата.
Продължителност: 2 часа с почивка след първия час или по уговорка с членовете на групата.
Упражнения
• Проверка. Какво положително забелязвате у детето си? (във връзка с предишната седмица) 
• Процесът на комуникация: „изглежда логично“ (работни материали за активно слушане) и 

„Комуникационна торта“ (виж работните материали). 
• Транзакционен анализ (виж работните материали). 
• Триъгълник на драмата – (виж работните материали). 
• Аз-послание – коментирайте работните материали 

Работни материали
• Диаграма – Комуникационна торта
• Работен материал за активно слушане
• Транзакционен анализ 
• Драматичен триъгълник 
• Аз-послание 
• Конвенция на Организацията на обединените нации за правата на децата и родителите (копието остава 

за участниците) 
Задачи за вкъщи:
• Целите на родителите за промяна.

• Допълнително четиво (Работни материали), „емпатия, доверие и разсейване на конфликти“ и „Добри 
слушатели“ 

Бележки по диалога от филма 
Родителите работят по въпросите или посланията, които могат да възникнат по време на терапевтичните групови сесии.  
Медиаторите записват въпросите и посланията и ги сверяват. Моля, вижте списъка от предложени въпроси в раздела за 
филмовия диалог. 

Работни материали за сесия 3: Работа в групата на родителите
Цели на сесията: Отделете време да обмислите някои от нещата, които влияят/предизвикват поведението на младежите.
Продължителност: 2 часа с почивка след първия час или по уговорка с членовете на групата.
Упражнения
• Проверка. Дискутирайте въпроси от сесията миналата седмица и случки от седмицата. 
• Идентифицирайте целите на родителите за промяна. 
• Какво влияе върху личността и поведението на вашето дете? 
• Почивка срещу измъкване – (вижте работните материали) 

Работни материали
• Какво влияе върху личността и поведението на вашето дете?
• Почивка срещу измъкване 

Задачи за вкъщи
• Родителите да напишат няколко твърдения за това как се чувстват, когато са в конфронтация с детето 

си.

Бележки по диалога от филма
В тази сесия няма заснемане на родителите. Групата на младежите ще записва въпросите си. 

Работни материали
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Работни материали за сесия 4: Работа в групата на родителите
Цели на сесията: обърнете внимание на връзката между очакванията и отговорностите и как те влияят на поведението на 
младежите. 
Продължителност: 2 часа с почивка след първия час или по уговорка с членовете на групата.
Упражнения
• Проверка. Какви бяха твърденията им относно начина, по който се чувстват при конфронтация 

с детето? (от предходната сесия). Тази седмица имаше ли някакви инциденти: Как е променена 
комуникацията (реф. към Транзакционния анализ и Драматичния триъгълник). 

• Колелото на насилието и Колелото на взаимно уважение (виж работните материали) 
• Права срещу отговорности (виж работните материали) 
• Последствия – естествени – логични (виж работните материали) 

Работни материали 
• Колело на взаимно уважение 
• Права срещу отговорности 
• Последствия – естествени – логични 
• Родител или слуга – Какво правите за детето си? 
Задачи за вкъщи
• „Какво правите за детето си?“ Работни материали, които родителите да използват и да донесат отново 

следващата седмица, където да запишат всички неща, които правят за детето си за една седмица, 
както и някои специални неща, които правят всеки месец. След като са попълнени, копия от тези 
материали се раздават и в групата на младежите. 

Бележки по диалога от филма
На родителите биват зададени въпросите от началото, като същите се записват, за да се покажат на младежите. 

Работни материали за сесия 5: Работа в групата на родителите
Цели на сесията: Родителите да видят какво правят за детето си, като свържат информацията с предходната седмица, що 
се отнася до очаквания и отговорности. Това е и възможност да си дадем сметка какво даваме като родители от нашия опит, 
когато нас са ни възпитавали. 
Продължителност: 2 часа с почивка след първия час или по уговорка с членовете на групата.
Упражнения 
• Проверка. Какво правят членовете на групата според тях за децата си през седмицата? 
• Стилове на възпитание – авторитарен – властен – отстъпчив – безучастен. Възможност за родителите 

да видят как използват четирите стилове на възпитание в различни моменти и да се запитат дали не 
биха искали да въведат някои промени в стила си на възпитание. (виж работните материали) 

• Какво предавате от вашия опит, когато вас са ви възпитавали? (виж работните материали) 
• Родителско поведение – агресивно – асертивно – покорно. (виж работните материали)

• Бележка за информиране на родителите в тази сесия: Това е средата на 10-те сесии и могат да 
напомнят да детето си, че сесиите приключват след десетата. 

Работни материали
• Стилове на възпитание и поведение спрямо тези стилове – авторитарен/авторитетен/отстъпчив/

безучастен 
• Какви влияния оказвате от вашия опит, когато вас са ви възпитавали?
• Диаграма на стиловете възпитание

Задачи за вкъщи
• Какво би било нещо, което родителите биха искали да направят заедно с детето си?

Бележки по диалога от филма 
В тази сесия няма заснемане на родителите. 

Работни материали
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Работни материали за сесия 6: Работа в групата на родителите
Цели на сесията: Да погледнем на гнева в положителна светлина. Как родителите се справят със своя гняв? Как ги ядосват 
техните младежи?
Продължителност: 2 часа с почивка след първия час или по уговорка с членовете на групата.
Упражнения
• Проверка. Какво родителите измислиха да правят заедно с детето си? 

• Овладяване на гнева, какво представлява гневът, как се справяте с вашия гняв? Как разгневявате 
детето си? Как се справяте с гнева на детето си? (виж работните материали) 

Работни материали 
• Какво представлява гневът? 

• Процесът на гняв

• Физически прояви на гнева

• Скала на гнева

• Гняв, болка, потребност и страх

• Порочният кръг 

• Емоционална фуния

• Да се бориш или да отстъпиш 

Бележки по диалога от филма 
Медиаторите от двете групи се срещат преди сесията, за да гледат видеото, показано в сесия 5.
Родителите виждат въпросите на своите деца и техните отговори се записват. Две 30-минутни сесии. 

Работни материали за сесия 7: Работа в групата на родителите
Цели на сесията: Асертивност, какво е асертивност? Защо е необходимо да бъдем асертивни?  
Каква е разликата между асертивност и агресивност? 
Продължителност: 2 часа с почивка след първия час или по уговорка с членовете на групата.
Упражнения
• Проверка. Какви промени наблюдавате у себе си или у детето си след последната сесия? 

• Какво представлява асертивното поведение? Защо е необходимо да бъдем асертивни? Капани при 
това да сме асертивни и агресивни.

• Тест за асертивност – направете го с групата. 

Работни материали

• Тест за асертивност 

• Стратегии за това как да сме асертивни

• Какво представлява асертивното поведение? работен материал, който остава за вас 

• Типове поведение – работен материал, който остава за вас 

• Езикът на тялото – работен материал, който остава за вас 

Бележки по диалога от филма 
В тази сесия няма заснемане на родителите. 

Работни материали
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Работни материали за сесия 8: Работа в групата на родителите
Цели на сесията: Родителите да посочат промени в отношенията с детето си.  
Поглед върху самочувствието на родителя и на младежа 
Продължителност: 2 часа с почивка след първия час или по уговорка с членовете на групата. 
Упражнения
• Проверка. Дискутирайте въпроси от сесията миналата седмица и случки от седмицата.  

Попитайте дали родителите са забелязали някакви промени в отношенията с децата си. 

• Самочувствие за родители и за младежи. 

• Според родителите, тяхното дете има ли положителна нагласа към самото себе си? 

Работни материали
• Какво представлява самочувствието?

• Йерархична подредба на потребностите според Маслоу 

• Кранчето на самочувствието 

• Фунията на самочувствието

Бележки по диалога от филма 
Медиаторите от двете групи се срещат преди сесията, за да изгледат видеото за сесия 7. 
Родителите виждат отговорите на младежите по въпросите и техните реакции биват записани. 

Работни материали за сесия 9: Работа в групата на родителите
Цели на сесията: Дискутирайте напредъка по целите, които са си задали. 
Продължителност: 2 часа с почивка след първия час или по уговорка с членовете на групата. 
Упражнения
• Проверка. Дискутирайте въпроси от сесията миналата седмица и какво е било положението през тази 

седмица. 

• Цели – какъв е напредъкът по тях? 

• Как се грижите за себе си? 

• Каква подкрепа имате? 

• Преглед на план за съвместна дейност с детето 

Бележка към медиаторите да информират групата: Следващата седмица децата ви ще имат за задача да напишат нещо 
за друг член от тяхната група – помогнете им да се подготвят, така че да имат време да помислят върху това. 
Работни материали
• „Да бъдеш родител на тийнейджър“ – работен материал, който остава за вас 

• Каква подкрепа имате – работен материал, който остава за вас / упражнение 

Бележки по диалога от филма 
Медиаторите от двете групи се срещат преди сесията, за да гледат видеото, показано в сесия 8.
Заснемане с цел оценка: На родителите/настойниците се задават въпроси за впечатленията им от програма „Спри за 
промяна“.

Работни материали
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Работни материали за сесия 10: Работа в групата на родителите
Цели на сесията: Насърчаване на семействата да се замислят за положителните промени.  
Вижте какво работи добре и набележете нови цели за в бъдеще. 
Продължителност: 2 часа. Първият час е с родителите, а през втория родителите и младежите се събират отново. 
Упражнения
• Проверка. Изяснете всичко от последните девет сесии, което групата би желала да преговори. 

• Какво се е променило? 

• Карта и утвърждаващи мисли 

• Сертификати 

• Гледане на DVD филма – Групата на младежите и групата на родителите се събират, за да гледат 
финалния DVD филм и другите творчески дейности, ако такива има. 

• Формуляри за финална оценка за попълване от родителите 

• Упражнение с панделки – за финал на сесиите 

Работни материали
• Полезни телефонни номера или агенции, с които можете да се свържете

Бележки по диалога от филма 
През последния час от сесията групите на родителите и на тийнейджърите се събират, за да гледат завършения DVD филм  
и да слушат компактдиска. 

Работни материали
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Сесия 2: Работа в групата на родителите
Цели на сесията: Отворена дискусия за комуникацията и емоциите и как те влияят върху взаимоотношенията в 
семействата
Продължителност: 2 часа с почивка след първия час или по уговорка с членовете на групата.
Материали: Флипчарт, маркери, работни материали (виж по-долу)
Упражнения
• Проверка. Какво положително забелязвате у детето си? (във връзка с предишната седмица)  

Цел: Групата да идентифицира всички изключения от поведенията. Родителите дават примери за 
изключения, които са забелязали. Дискутирайте въпроси от сесията миналата седмица и случки от 
седмицата. 

• Процесът на комуникация/Активно слушане. „Изглежда логично“ (работни материали за активно 
слушане) и „Комуникационна торта“. Цел: Да видим различни аспекти от комуникацията и колко важна 
е ясната комуникация. Да задълбочим нашето разбиране за връзката между това как комуникираме, 
включително и тона на гласа и езика на тялото. Питайте групата, според тях, каква част от 
комуникацията е тон на гласа, реч и невербална? Нарисувайте диаграма на „комуникационна торта“ и 
дискутирайте. Използвайте работните материали за „активно слушане“, за да инициирате дискусия и 
демонстрирайте „дискусия с тийнейджъри“ (виж работния материал). 

• Транзакционен анализ. Цел: основно въведение в транзакционния анализ, трите его състояния и 
колко е важно да останем в нашето състояние на „Възрастен“. Групата разглежда различни роли в 
Транзакционния анализ. „Родител“, „Възрастен“ и „Дете“. Опишете как даден човек може да бъде във всяко 
едно от тези състояния в различни моменти и как взаимодействието между Родител и неговото дете може 
да бъде много различно в зависимост от това в кое състояние се намираме (виж работния материал). 

• Драматичен триъгълник. Цел: Надградете върху наученото от Транзакционния модел за това как 
можем да излезем от различните роли. Като използвате драматичния триъгълник, обяснете всяка 
от трите роли и как те си взаимодействат една с друга, как човек се оказва във всяка една роля в 
различните си взаимоотношения и как родителят може да „встъпи“ в роля, която повече напомня за 
„Възрастен“ (виж работните материали). 

• Аз-Послание. Дискутирайте работните материали 

Бележка към медиаторите (Последните 10 мин) тези въпроси са полезни за подготовка за снимането и за дискутиране в 
следващата сесия: 
• Какви видове мисли ви хрумват постоянно? 
• Какво е нещото, което не разбирате?
• Какво бихте искали да попитате? 
• Подканете членовете от групата да започнат да формулират свои собствени въпроси за сесия 4 

(Групата на младежите ще направи същото упражнение)
Работни материали
• Диаграма – Комуникационна торта
• Работен материал за активно слушане
• Транзакционен анализ 
• Драматичен триъгълник 
• Аз-послание 
• Конвенция на ООН за правата на децата и родителите (копието остава за участниците) 
Задачи за вкъщи
• Целите на родителите за промяна.
• Допълнително четиво (Работни материали), „емпатия, доверие и разсейване на конфликти“ „Добри 

слушатели“ и „Типове слушане“.

Бележки по диалога от филма 
Родителите работят по въпросите или посланията, които могат да възникнат по време на терапевтичните групови сесии. 
Медиаторите записват въпросите и посланията и ги сверяват. Моля, вижте списъка от предложени въпроси в раздела за 
филмовия диалог. 
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Работни материали

38% Тон 

55% Невербални знаци

7% Реч

Комуникационната торта

(Адаптирано от Mehrabian, 1981)
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Работни материали

Активно слушане 
Изглежда логично да си мислим, че процесът на комуникация е такъв:

АЗ ГОВОРЯ СЛУШАМ ГОВОРЯ СЛУШАМ

ТИ СЛУШАШ ГОВОРИШ СЛУШАШ ГОВОРИШ

 
За съжаление качеството на общуване в истинския живот и това, което реално се случва, са доста различни неща. Вместо 
всеки от нас да слуша, докато другия говори и след това да говорим, когато е наш ред, докато другият ни слуша, ние 
слушаме само частично какво ни казват. Ето така:

АЗ ГОВОРЯ

ТИ СЛУШАШ РЕАГИРАШ СЛУШАШ ПЛАНИРАШ СЛУШАШ ПРЕГОВАРЯШ СЛУШАШ ГОВОРИШ

 
Например, ако ви критикувам, още от началния етап, вашето внимание се фокусира върху това да реагирате на каквото ви 
казвам; да планирате отговора си; да измисляте какво да ми кажете (ако изобщо ми кажете нещо – може да ме игнорирате!) 
Това означава, че вероятно чувате малко от това, което казвам след първите няколко думи, които ви показват, че това е 
критика.
Ако, от друга страна, ви кажа нещо, което ви е от полза, или което ви е наистина интересно, ще се концентрирате повече и 
за по-дълго време върху това, което ви казвам преди да започнете да мислите за отговор.
Идеята, която искаме да представим и затвърдим е, че най-важният фактор за добрата комуникация е активното слушане. 
Активното слушане не е „естествения“ начин. Определено не го правите, докато мислите за реакцията си и планирате 
отговора си. Всъщност, възможно е да слушате само колкото да разберете кога събеседникът ще направи пауза, в която 
да се вместите. Доста често дори не чакате и за пауза. Ако вашият отговор е най-важното за момента, вие прекъсвате 
говорещия.
Активното слушане означава да се дисциплинирате да чувате достатъчно, за да сте сигурни, че отговорът ви ще е подходящ 
и основан действително на онова, което е казал събеседникът, или което е намекнал, а не на вашето първоначално 
впечатление за това какво е казал.

(Разработено от „Спри за промяна“, 2014)
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Работни материали

Транзакционен анализ
Разработване и обяснение на теорията на Ерик Бърн (1961) за Транзакционния анализ (ТА).
Транзакционният анализ е теория, разработена от д-р Ерик Бърн през 50-те години на миналия век. Първоначално с 
образование в областта на Психоанализата, Бърн иска теория, която да може да бъде разбрана и достъпна за всеки и 
започва да разработва нещо, което по-късно бива наречено Транзакционен анализ (ТА). Транзакционният анализ е част от 
социалната психология и представлява метод за подобряване на комуникацията. Теорията очертава как сме развили и как 
третираме себе си, как се свързваме и общуваме с околните, като предлага начини и интервенции, които да ни помогнат да 
се променим и да израснем. В основата на Транзакционния анализ е залегнала философията, че: 
• хората могат да се променят 

• всички ние имаме правото да сме част от света и да бъдем приети 

Първоначално критикуван от някои като твърде опростен модел, Транзакционният анализ днес се радва на световно 
внимание. Първоначално е ощетен от популяризираните писания на 60-те години на миналия век. Освен това, такива 
резюмирани обяснения, като настоящото, които само загатват за някои от концепциите в Транзакционния анализ, оставят у 
читателя впечатлението, че той няма какво толкова да предложи. Много негодуват срещу продължителността и сложността 
на обучението, което отнемало няколко години за квалифициране. 
Теоретичните концепции в рамките на Транзакционния анализ по цял свят постоянно биват поставяни на изпитание и 
развивани, което създава един богат, динамичен процес. Бърн умира през юли 1970 г., на 60-годишна възраст. Транзакционният 
анализ обаче не остава на едно място, а продължава да се развива и променя, паралелно с процесите, които насърчаваме у 
нас и околните.
Ключовите понятия в Транзакционния анализ са описани по-долу във вид на въвеждаща информация.

Транзакционен анализ – сключване на договор
Транзакционният анализ представлява договорен подход. Договорът представлява „изрично двустранно обещание за ясно 
дефиниран курс на действие“ Бърн, Е. (1961). Което означава, че всички страни трябва да са на едно мнение по следното: 
• защо искат да направят нещо? 

• с кого? 

• какво ще направят? 

• в какъв срок? 

• ще има ли някакви такси, заплащане или размяна? 

Понякога договорите ще бъдат многостранни, като всички страни по договора имат свои очаквания. Ако всички тези 
очаквания са в синхрон, добре, ако ли не – обсъждането на очакванията на всеки ще доведе до по-голямо разбиране и 
следователно до ясен договор. 
Договорите трябва да бъдат формулирани с положителни думи, т.е. какво е желателно, а не какво е нежелателно. Умовете 
ни имат склонност да се фокусират върху отрицателното и това води до неуспех. Например, колко често се случва да се 
обърнем назад, когато някой ни каже „Не се обръщай веднага, но...“ , същото важи и когато изготвяме договори, които 
започват с „Не искам повече да...“ 
Всички страни трябва да заявят какво са готови да направят. Готови ли са и имат ли желание да се захванат с това, което се 
иска, то подходящо ли е? Отговаря ли на разни твърдения за цел и функция? Законно ли е? Притежават ли компетентността 
да се справят? Искат ли? Какво иска всяка от страните от другите? 
Пример за договаряне, като в същото време оставаме „възрастни“ е когато, в понеделник сутринта вашият тийнейджър 
нервно си търси домашната работа или дрехите за училище. Като „възрастен“, можете да кажете на детето къде може 
да ги намери, а не да ставате „критичен родител“ и да кажете „трябва да знаеш къде са, защо не се грижиш за нещата си 
и не спреш да разчиташ на мен“, което най-вероятно ще е начало на спор. По-късно през деня можете да поговорите за 
отговорността, за отговорността на детето за подреждане и за това да знае къде да намери дрехите за училище/домашната 
си работа. Една от възможностите е да изработите система, при която и двамата да сте съгласни, че нещата за училище/
колеж се приготвят от предната вечер. Ако винаги изхождате от състоянието си на грижовност и винаги го правите вместо 
тях, те няма да се научат да поемат тази отговорност сами за себе си. 
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Работни материали

ЕГО СЪСТОЯНИЕ РОДИТЕЛ
Поведения, мисли и чувства, копирани от 
родители или от родителски фигури

ЕГО СЪСТОЯНИЕ ВЪЗРАСТЕН
Поведения, мисли и чувства, които са пряка 
реакция спрямо „тук и сега“

ЕГО СЪСТОЯНИЕ ДЕТЕ
Поведения, чувства и мисли, възпроизведени 
от детството

P

A

C

Накратко, договорите трябва да са: измерими, управляеми и мотивиращи. Измерими означава, че целите трябва да са 
нещо, което може да се види/пипне; че всяка от страните по договора ще може да каже предварително как ще разбере, 
когато целта е постигната. Целта следва да е конкретна, свързана с поведението и ясно дефинирана. Договорът също 
следва да е управляем и изпълним за всички, до които се отнася.
„Сключването на договор“ в Транзакционния анализ, наред с много други аспекти на ТА, предоставя полезен начин за 
разбиране на Психологическия договор, който използваме, както и на други организационни отношения.

Транзакционен анализ – състояния на егото
Бърн разработва концепцията за състоянията на егото, за да обясни как сме създадени и каква е връзката ни с околните. 
Тези състояния са изобразени като три застъпващи се кръга и представляват един от основните градивни елементи на 
Транзакционния анализ. Те категоризират начина, по който мислим, чувстваме, по който се държим и се наричат Родител, 
Възрастен и Дете. Всяко състояние на егото е с главна буква, за да се обозначи разликата с действителните родители, 
възрастни и деца. 

Състояние на егото – Родител
Това представлява набор от чувства, мисли 
и поведение, които сме копирали от бабите и 
дядовците си и от нашите интимни партньори.
С израстването възприемаме идеи, вярвания, 
чувства и поведения от нашите родители и 
настойници. Ако живеем с по-широк кръг от 
роднини, тогава има повече хора, от които се 
учим и от които възприемаме впечатления. 
Когато правим така, това се нарича интроекция 
и е все едно да възприемем цялостната личност 
на лицето, което се грижи за нас. Например, 
можем да забележим, че казваме разни неща по 
същия начин като нашите бащи, майки или баби, 
макар и подсъзнателно да не го искаме. Правим 
това, тъй като сме живели с този човек толкова 
дълго време, че автоматично възпроизвеждаме 
разни неща, които са ни били казвани или пък се 
отнасяме с другите така, както са се отнасяли с 
нас. 

Състояние на егото – Възрастен
Състоянието на егото Възрастен е свързано с директни реакции спрямо „тук“ и „сега“. Справяме се с нещата, които се 
случват днес, по начини, които не са лошо повлияни от нашето минало. 
Състоянието на егото на Възрастния означава да сме спонтанни и да сме наясно с капацитета за интимност. Когато сме 
в състояние на Възрастен, ние можем да видим хората такива, каквито са, а не като това, което проектираме върху тях. 
По-скоро търсим информация, отколкото да стоим изплашени и да правим предположения. Да вземем най-доброто от 
миналото и да го използваме подходящо в настоящето представлява интегриране на положителните аспекти на нашите его 
състояния Родител и Дете. Така че това може да се нарече Интегриращ Възрастен. Интегрирането означава, че постоянно 
актуализираме себе си чрез ежедневните ни преживявания и използваме това, за да се информираме. 
При този структурен модел, кръгът, съответстващ на его състоянието на Интегриращия Възрастен бива поставен в средата, 
за да покаже какво трябва да е взаимодействието между его състоянията Родител и Дете. Например, вътрешното его 
състояние Родител може да се „сбие“ с вътрешното състояние Дете, чрез думите „За нищо не ставаш, виж какво пак си 
объркал, безполезен си“. „Детето“ след това може да отвърне със „За нищо не ставам, толкова съм безполезен, никога нищо 
не правя както трябва“. Много хора почти не чуват този тип вътрешен диалог, тъй като се случва толкова често, че може би 
вярват, че просто животът е такъв. Его състоянието на един ефективен Интегриращ Възрастен може да се намеси между 
его състоянията Родител и Дете. Това може да се случи като заявите, че този тип родителска работа не е полезна и като 
се запитате дали може да бъде научен друг начин. Друг вариант е его състоянието на Интегриращ Възрастен просто да 
прекрати всеки отрицателен диалог и да реши да изгради ново, положително его състояние Родител, може би взаимствано 
от други хора, които сме срещали през годините.

(Адаптирано от Berne, 1961)
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Състояние на егото – Дете 
Его състоянието Дете представлява набор от поведения, мисли и чувства от детството ни, които биват възпроизвеждани 
наново. 
Ако например шефът ни повика в кабинета си, на нас веднага ни се свива стомахът и започваме да се чудим какво 
сме сгрешили. В този ред на мисли, можем да си припомним и момент, в който класния ни ръководител ни е викал, 
за да ни смъмри. Разбира се, не всичко от его състоянието Дете е отрицателно. Може да отидем на гости някъде и да 
доловим приятен аромат и да си спомним за къщата на баба, когато сме били малки и всичките топли чувства, които сме 
изпитвали на шестгодишна възраст може да се завърнат и да ни завладеят. 
И двете его състояния – Родител и Дете, постоянно се актуализират. Например, може да срещнем някой, който ни дава 
позволение, от което сме имали нужда като малки, но не сме получили, да бъдем весели и игриви. Спокойно можем да 
използваме този човек във въображението си, когато сме стресирани, за да противодействаме на старите начини на 
мислене, че трябва да работим в продължение на много часове, за да смогваме с всичко. Можем да се запитаме „Чудя се 
какво ли би направил Х сега“. След като чуете новите разрешения да се отпуснете и да си починете, направете именно 
това, а след това се върнете към работата обновени и готови за нови предизвикателства. Вследствие на това, вместо да 
се укоряваме за това какво сме направили или не, ние обикновено автоматично започваме да си даваме нови позволения 
и да се грижим за себе си. 
Възможно е и да сме имали травмиращо преживяване вчера, което да е достигнало до его състоянието Дете като 
архаичен спомен, който спира растежа ни. Положителните изживявания също ще достигнат до его състоянието Дете 
като архаични спомени. След това можем да разчитаме на положителните изживявания да ни напомнят, че се случват и 
положителни неща. 
Процесът на анализиране на личността по отношения на състоянията на егото се нарича структурен анализ. Важно е да 
запомним, че его състоянията не съществуват сами по себе си, те са концепции, които ни помагат да постигнем разбиране. 
Следователно е важно да казваме „Аз искам да се позабавлявам“, а не „Моето Дете иска да се позабавлява“. Може да сме 
в его състояние Дете, когато го казваме, но казването на „Аз“ ни напомня да поемаме отговорност за действията си. 

Заразяване на его състоянието Възрастен
Думата „заразяване“ на много хора напомня за болест. Например, обикновено използваме тази дума, когато в млякото 
са попаднали бактерии. Е, подобен е и случаят със заразеното его състояние Интегриращ Възрастен. Това се случва, 
когато говорим за нещо, сякаш то е факт или реалност, когато всъщност е убеждение. Расизмът е пример за това. Его 
състоянието на Интегриращия Възрастен е замърсено, в случая, от его състоянието Родител. Ако сме от бялата раса, 
може би сме живели с родители или интимни партньори, които са казвали неща като „Чернокожите ни взеха работните 
места“. Докато растем е твърде вероятно да нямаме реален опит за сравнение и вярваме на чутото. Също така може 
да са ни казвали, че чернокожите са агресивни. В его състоянието си Дете можем да внесем някои чувства на страх 
спрямо чернокожите и в това его състояние можем да започнем да си мислим „Всички чернокожи са страшни“. Това 
би означавало, че ще имаме двойно заразяване на его състоянието Интегриращ Възрастен. Ние обаче бихме си 
помислили, че такива твърдения са по-скоро факти, отколкото вярвания и когато това се случва, казваме, че това е 
егото на Интегриращия Възрастен. С други думи, тези твърдения пасват на его състоянието Интегриращ Възрастен 
и само хората извън нашата ситуация и понякога извън групата на връстниците и културата ни могат да видят, че, 
обективно погледнато, такива убеждения са именно това – убеждения и, следователно, мога да се променят.
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Транзакционен анализ
Его състояние Думи и изрази Тон на гласа Езикът на тялото 
Контролиращ родител „трябва“ „би трябвало“, 

„правѝ“, „не правѝ“, „не 
можеш“, „няма нужда“ 

Критикуващ, упорит, 
груб, подигравателен, 
заповядващ, наказващ, 
възмутен, снизходителен 

Сочи с пръст, удря по 
масата, мръщи се, извърта 
очите си нагоре, отпуска 
глава назад или се навежда 
напред. 

Грижовен родител „грижа“, „подкрепа“, „помощ“, 
„защитава“, „учи“, „образова“, 
„не се тревожѝ“, „ще се 
грижа за теб“ 

Съчувстващ, окуражаващ, 
загрижен, любящ, 
подкрепящ, утешаващ, 
нежен 

Потупва по рамото, отваря 
ръце, усмихва се, държи 
за ръка, утешава, гали, 
изглежда съчувстващо или 
гордо 

Възрастен „как“, „кога“, „къде“, „защо“, 
„кой“, „какво“, „Виждам какво 
се опитваш да ми кажеш“, 
„Разбирам те“, „опции“, 
„решава“ 

Уверен, спокоен, равен, 
отпуснат, заинтригуван, 
балансиран 

Равен контакт с очите, 
пряк, но не скован, леко 
наклонена глава, повишено 
внимание, активно слушане 

Свободно дете „Иска ми се“, „Искам“, 
„Ох!“, „Гадост“, „Обичам“, 
„Мразя“, „страхотно“, „да го 
направим“, „магия“ 

Смеещо се, шумно, 
развълнувано, кикотещо 
се, хилещо се, енергично, 
кипящо 

Отпусната позиция на 
тялото, преувеличени 
движения с ръце, ярък 
поглед, спонтанност, 
докосване, бързи движения 

Адаптирано дете „О, моля“, „Съжалявам“, „Би 
трябвало“, „Правилно ли 
постъпих“, „Ще опитам“, „Не 
е моя вината“, „някой ден“, 
„няма“, „не можеш да ме 
накараш“ 

Оспорващо, хленчещо, 
помиряващо, мърморещо, 
протестиращо, 
придумващо, изнудващо, 
нахално, извиняващо се, 
предизвикателно 

Нацупено, намръщено, свити 
рамене, потиснато, сведени 
очи, глава наклонена на 
една страна, отчаяно 
изражение 

 

(Адаптирано от Berne, 1961)



Част 4: Програмата „Спри за промяна“ 

  67Партньорство по програма ©Break4Change 2015

Работни материали

Драматичен триъгълник на Карпман

     

Драматичният триъгълник е първоначално измислен от Стивън Карпман (1968 г.) и е използван за разпределяне 
на взаимодействащите и поведенчески „ходове“ между двама или повече души. Основната концепция, залегнала в 
Драматичния триъгълник, е връзката между отговорност и власт и тяхното отношение спрямо ограниченията. 
Първоначалната предпоставка на Карпман се базира на модела на Транзакцоинния анализ (ТА), описан от Ерик Бърн през 
50-те години на миналия век. Хипотезата на Бърн е, че хората формират „сценарий“, който по същество представлява 
убежденията на човек относно кой е той самият, какъв е светът, каква е връзката на човека със света, каква е връзката 
на света към него и как околните се отнасят към него. Психолозите предлагат теорията, че всеки човек сформира своя 
сценарий до навършване на четири или петгодишна възраст. Сценарият се основава на това, което човек е чул, което е 
изпитал и на това как е изтълкувал тези външни стимули чрез своята собствена референтна рамка.
Бърн твърди, че всеки от нас играе „игри“, които са несъзнателно мотивирани поведенчески взаимодействия със света, 
заобикалящата ни среда и хората, с които сме в контакт. „Играта“ в този контекст е несъзнателното ни убеждение(я), което 
мотивира нашите действия/поведение, по начин, който или допринася за, или предизвиква случването на дадени ситуации, 
предизвикващи познато усещане – обикновено негативно. Това усещане засилва нашите убеждения или възприятия за нас 
самите, света, другите хора и за това как се вписваме ние и как се отнасят към нас. – т.е. нашият „Сценарий“. Не всички 
сценарии са негативни и Бърн говори за наличието на положителен сценарий, но реално 99 % от сценариите са негативни и 
поддържат ограничени убеждения за нас самите, другите хора или света.

Как работи Драматичният триъгълник на Карпман?
Макар и първоначално да е разработен като терапевтичен инструмент, той е и устройство за комуникация и изгражда 
ходовете на редица транзакции между хората. В този контекст именно го използваме в „Спри за промяна“, но употребата му 
ще ни даде поглед и върху системата от вярвания и поведението на нашия клиент.
В общи линии Карпман измисля проста формула, която изгражда ходовете на една „Игра“.

 

СПАСИТЕЛ
„Добър съм“ 
приемане
Роля на пълномощник – Безразличието е важен инструмент.

ПРЕСЛЕДВАЧ
„Прав съм“ 
Сила

ЖЕРТВА
„Аз съм невинен“ 

Безопасен – „Обичай ме, независимо от всичко“

Др
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Консумиране

Каква е вашата лю
бима роля?

  Примамка + кукичка = Поредица допълнителни транзакции  ➔ Превключване  ➔ Отплата



Част 4: Програмата „Спри за промяна“ 

  68Партньорство по програма ©Break4Change 2015

Работни материали

Ходовете на играта са какво следва: 
Някой – обикновено Жертвата – представя дадена примамка: „Можеш ли да ми помогнеш?“
Конкретната примамка е в съответствие с „кукичката“ на човека, към когото е насочена, който обикновено е Спасител, но 
някои Жертви обаче играят и се „закачат“ за Преследвач.
Отсрещната страна – (нека си я представим като Спасител) отговаря като казва „Да, разбира се, мога да ти помогна!“
[Бележка. Ако примамката не пасва, евентуалният Спасител/Преследвач обикновено няма да бъде „привлечен“ или „хванат 
на кукичката“ и Жертвата ще се оттегли, за да намери някой друг, с когото да играе играта. Друг вариант е Жертвата да 
опита да инициира друга Игра, този път от позицията на Преследвач, т.е. „Ти си скапан родител“ или „Ти изобщо знаеш ли 
как да си родител?“].
След като играта започне, ще се осъществи поредица от допълнителни транзакции, докато това е в полза и на двете 
страни. В някои случаи поредицата от допълнителни транзакции може да продължи до безкрайност и да приеме формата 
на приятелство за цял живот или брак, тъй като и двете страни са доволни от това да останат в Играта, без да целят 
отплата. В повечето случаи обаче една от страните става недоволна или нещастна поради някаква причина и извършва 
Превключване………….Мили Боже. След това нещата обикновено бързо се разпадат и играчите започват да ходят 
навсякъде по триъгълника като в игра на „Змии и стълби“!
Обикновено на този етап Спасителят става Жертва, а Жертвата често става Преследвач, Играта приключва и двете страни 
се оттеглят с онова „познато старо усещане“, да си лекуват раните. Настройка на играта и Сценарий!
Може да видим, че Триъгълникът на драмата на Карпман работи както на социално ниво – това е видимото поведение, така 
и на вътрешното динамично ниво – това е какво играчът чувства отвътре. Следователно е твърде възможно да се чувствате 
като Жертва, а другите да ви виждат като Преследвач или да се представяте за Жертва, но всъщност да сте Преследвач.

Определения за ролите – Спасител, Жертва и Преследвач 
„Спасителят“ е някой, който често не е наясно със своята собствена уязвимост и вместо това търси да „спасява“ онези, 
които вижда като уязвими. Характерните черти на Спасителя са, че такива хора често вършат повече от 50 % от работата, 
често може да предлагат непоискана помощ, вместо да разберат дали и как човекът срещу тях желае да му бъде помогнато, 
а това, което Спасителят се съгласява да прави, може всъщност да не е това, което действително иска. Това означава, че 
Спасителят може често да се чувства „изигран“ или сърдит, използван или недооценен по някакъв начин. Спасителят не 
поема отговорност за себе си, а по-скоро за съответната Жертва, която спасява.
Спасителят накрая винаги се чувства като Жертва, но понякога другите странични наблюдатели може да го възприемат и 
като Преследвач.
„Жертвата“ е човек, който обикновено се чувства завладян от собственото си усещане за уязвимост, неадекватност или 
безпомощност и не поема отговорност за самия себе си, нито разчита на собствени сили и, следователно, търси Спасител, 
който да се погрижи за него. В даден момент човекът-Жертва може да се почувства разочарован от своя Спасител или 
обсебен и дори преследван от него. На този етап Жертвата ще премине в позицията на Преследвач и ще преследва 
доскорошния си Спасител. Жертвата може дори да привлече друг Спасител, с когото да преследват предходния Спасител. 
Жертвата обаче все още възприема себе си, вътрешно, като Жертва.
Позицията на „Преследвача“ е синоним на това да не сме наясно със собствената си сила и следователно да не я взимаме 
под внимание. При всички положения, използваната сила е негативна и често деструктивна. Всеки играч в „играта“ 
може в даден момент да бъде възприет като Преследвач от другия/те играч/и. Тяхното вътрешно възприятие обаче, 
може да е, че те самите биват преследвани и че самите те са Жертвата. Разбира се, има случаи, в които Преследвачът 
съзнателно и злонамерено преследва другия. Ако това е така, то Преследвачът вече не играе „Играта“ в смисъла, заложен 
в Транзакцоинния анализ, тъй като Преследвачът действа съзнателно; може да се каже, че той всъщност, използват 
стратегия.
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Работни материали

Всяка позиция бива възприемана в резултат на нещо, което бива омаловажавано или отричано. Средство за 
поправяне на това:
• Спасителят трябва да поеме отговорност за себе си, да е наясно със силата си и да осъзнае уязвимостта си.

• Жертвата трябва да приеме своята уязвимост и да поеме отговорност за самата себе си, както и да осъзнае, че 
има сили и е способна да ги използва по подходящ начин.

• Преследвачът трябва първоначално да приеме силата си, а не да се страхува от нея или да я използва прикрито.

Триъгълник на драмата – Как можем да се измъкнем от него? 
Съществуват много начини за измъкване от триъгълник на драмата по градивен начин, в зависимост от ситуацията и 
собствената ни личност. Независимо от метода, който ще използваме, той може да се резюмира в пет стъпки: 
• Стъпка 1: Преди всичко трябва да сме наясно, че се намираме в един триъгълник с нарушена 

функционалност. Също така трябва да сме достатъчно недоволни от ситуацията, така че да си 
заслужава да реагираме и да провокираме промяна, която ще предизвика временен дискомфорт в 
нашия живот и в този на другите играчи. 

• Стъпка 2: Трябва да поставим малко дистанция спрямо ситуацията, за да определим ясно ролята, която 
всеки играч играе понастоящем. На жаргона на коучинга наричаме това „мета-позиция“. Наблюдаваме 
ситуацията, играчите (включително и себе си) и взаимодействията от определена дистанция. 

• Стъпка 3: Наум анализираме ситуацията чрез предпочитания от нас метод: хумор, изразяване на 
чувствата ни относно взаимодействията, търсене на положителни намерения зад дадено поведение, 
обозначаване на играчите и техните взаимодействия чрез поставяне на реални предмети върху дадена 
плоскост и т.н. 

• Стъпка 4: Ясно изразяваме анализа си на ситуацията пред всички останали играчи. Това се нарича 
„мета-комуникация“: комуникираме върху самото взаимодействие, не толкова върху съдържанието 
му. Трябва да мета-комуникираме, докато всички не започнем да се съгласяваме по някои факти. 
Наблягаме на областите, в които имаме съгласие и благодарим на всеки играч за неговия принос за 
възстановяване на добре балансираните взаимоотношения. 

• Стъпка 5: Проверяваме дали всеки се чувства комфортно с областите на съгласие, издигаме това 
находчиво състояние до подходящо ниво и го поддържаме така, за да увеличим продължителните 
ефекти от съгласяването. 

АСЕРТИВНОСТ
Реалност
Действие в името на  
собствения интерес

Характеристики  
на асертивните хора 
Настояват за нещата, които искат
Казват не на онова, което не искат
Дават обратна връзка и инициират преговори
Правят промени, за да задоволят  
потребностите си
Не наказват

Умения
Умения за асертивност

ГРИЖОВЕН
Реалност
Загриженост към уязвимия

Характеристики на грижовните хора 
Не се занимават с премисляне 
Не поемат нещата в свои ръце,  
освен ако не са помолени  
(и ако искат) 
Не вършат повече от онова,  
което им е отредено
Не правят неща, които не искат
Съзнаване – не правят неща,  
които не искат да правят

Умения
Умения за слушане
Себеосъзнаване

УЯЗВИМ
Реалност

Страдащ или такъв, за когото е вероятно да страда

Характеристики на грижовните хора 
Използване на его състояние Възрастен за мислене и решаване на проблеми
Осъзнатост – използва своите чувства като данни за решаване на проблеми

Умения
Решаване на проблеми, Себеосъзнаване (Адаптирано от Karpman, 1968)
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Информационен лист – „Аз“ Послание 
„Аз“ Посланието е начин ясно да изразите гледната си точка относно дадена ситуация. Това включва изразяване на това как 
нещо ви се отразява и как бихте искали то да се промени. Най-доброто „Аз“ Послание е освободено от очаквания и вина. То 
отваря поле за дискусия и оставя следващия ход на другия събеседник. 
• Целете на вашето „Аз“ Послание да е ясно („смисъл“) и чисто (без обвинения и критика). 

• Внимавайте за „ти“ послания, които хвърлят вина върху някой друг, държат някой друг отговорен, 
настояват за промяна от някой друг или заплашват. Например, „Когато нарочно трополиш из къщи, 
когато всички други спят, ти се държиш предизвикателно и неуважително и трябва да спреш да го 
правиш, преди нещата да излязат извън контрол.“ 

Формула на „Аз“ Посланието 
Действието. Изказване на факт. Направете го колкото се може по-обективно и специфично: По-скоро така: „Когато тичаш по 
стълбите с ботуши, вдигаш много шум“, а не „Когато трополиш из къщата се вдига много шум“. Обективното формулиране 
не носи вина и не дава възможност за отрицание от страна на събеседника. 
Моят отговор. Той трябва да е формулиран така, че да дава израз на субективността на емоциите ви („Чувствам се ядосан, 
наранен, разочарован, игнориран“) или на начина, по който искате да действате („Иска ми се да се откажа“). 
Трябва да е ясно, че тези чувства не включват никаква вина и не налагат никакви очаквания на събеседника. Казвайте 
„Чувствам се наранен“, а не „Имам чувството, че се държиш гадно“. Добавете и причина, ако това ще ви помогне да изясните 
ситуацията за двама ви: „Чувствам се наранен, защото ми е приятно да те виждам“. 
Това, което бих желал, е... Посланието за желана промяна или предпочитан резултат, но без очакване за промяна от 
страна на събеседника. Няма проблем да казвате какво искате, но не и да настоявате. Казвайте „Бих искал да направим 
уговорка, която и двамата да можем да спазим“ вместо „Иска ми се да престанеш да отменяш срещите с мен“. 
Примери за чисто „Аз“ Послание“ 
1. Когато сте раздразнени от това, че хората не си мият чашите от кафето в края на деня: „Когато 

пристигна сутринта и видя мръсни чаши за кафе на масата се чувствам наистина разстроен и бих да 
организираме график за миене“. 

2. Когато ви дразни това, че трябва да делите двойно бюро с колега, който е неподреден: „Когато 
документите ти се разпръснат в моята част на бюрото се чувствам затрупан и бих искал да решим къде 
е разделителната линия, за да знам с какво пространство разполагам“. 

3. Младежки работник, раздразнен от млад член на клуба, който взима наркотици на територията на 
клуба: „Когато нарушаваш правилата се чувствам разтревожен за доброто на клуба като цяло и бих 
желал всички да споделят отговорността за спазване на правилата“. 

4. Младежки работник към младежи, които не спират да прекъсват футболната игра на момичетата: 
„Когато влезете в залата в средата на играта се чувствам разочарован, че не мога да свърша работата, 
която искам и бих желал да се разберем кога да ползвате залата“. 

5. Младежки работник, ядосан, че негов колега закъснява и че през това време трябва да се оправя с 
клуба сам: „Когато съм сам в клуба в началото на вечерта се чувствам разтревожен и напрегнат и бих 
искал да не отваряме клуба, докато няма достатъчно младежки работници, които да го покрият“. 

Бележки 
Това е структуриран формат и отначало може да изглежда странен. Необходимо е време да възприемете нови умения и да 
започнете да ги използвате несъзнателно. Адаптирайте езика, така че да пасва на вашата ситуация. Използвайте го, за да 
разберете по-добре ситуациите, за които сте недоволни, дори и да не искате да го казвате. („Аз“ Посланията са познати още 
като „Аз“ Изказвания)

Работни материали

(Адаптирано от Gordon, 1970)
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Работни материали

Резюме на Конвенцията на ООН за правата  
на децата и родителите
Конвенцията на ООН за правата на детето е първият документ, който прави опит да опише всички права на децата до 
18-годишна възраст. Може да ви е от полза да мислите за тези права като за основни потребности, затова се опитайте да 
заместите „право на“ с „потребност от“.
Децата имат права 
• Децата имат право да бъдат уважавани от родителите си или настойниците си, както и да вземат 

участие в решенията, които ги засягат.

• Децата имат право да казват какво желаят, мислят и чувстват, стига при това да не нарушават закона 
или не засягат правата на други хора.

• Децата имат право на лична неприкосновеност, включително и това никой да не отваря писма, 
адресирани до тях или да подслушва разговорите им, освен ако законът не го разрешава.

• Децата имат право на широк набор от информация, особено такава, която би направила живота им по-
добър.

• Децата имат право на подходящи грижи и защита от всички форми на насилие, включително жестоко 
наказание, подценяване или липса на уважение.

• Децата имат право на адекватен стандарт на живот, добра храна, добро здравеопазване и най-добрият 
възможен шанс за пълноценно развитие.

• Децата с увреждания трябва да имат възможност да взимат активно пълноценно участие във 
всекидневния живот и да станат колкото се може по-независими.

• Всяко дете има право на почивка и игра, както и да има възможността да се присъедини към различни 
дейности.

 
И родителите имат права
• Родителите имат правото да бъдат изслушвани и уважавани от децата си, както и децата им имат 

правото да бъдат изслушвани и уважавани от родителите си.

• Родителите имат право на време за почивка и за личностно развитие, както и право на време за себе 
си, заедно със съпруг/а или друг важен за тях възрастен човек.

• Родителите имат право да отложат взимането на решение до момент, когато имат време да помислят.

• Родителите имат право да казват „не“, за да зададат разумни ограничения за своите деца и, в 
границите на разумното, да им позволят да изпитат последиците от игнорирането на тези ограничения.

• Родителите имат право работата им в домакинството да бъде оценена и да получат признание за нея 
от важните хора в живота им, както и от правителствени и държавни органи.

• Родителите имат правото да молят децата си за помощ в домашната работа в разумни граници според 
възможностите на всяко дете.

• Родителите имат правото да изразяват своите ценности и мнения пред децата си, въпреки че не могат 
да ги принудят да имат същите ценности.

• Родителите имат правото на подходяща подкрепа при осигуряването на дължимите права и уважение 
на децата си.

(Адаптирано от Конвенция на ООН за правата на детето, 1989 г.



Част 4: Програмата „Спри за промяна“ 

  72Партньорство по програма ©Break4Change 2015

Добри слушатели 
• Дават на говорещия 100 % от вниманието си

• Не прекъсват

• Запазват комфортен контакт с очите

• Са спокойни (лицево изражение/стойка на тялото)

• Не нервничат

• Кимат и се усмихват, когато е подходящо

• Използват насърчителни подходящи вербални реакции (напр. Разбирам, това е интересно, мхм, аха, 
наистина, да, ОК, добре и т.н.)

• Са заинтересовани и неподправени

• Когато е възможно, са на същото ниво на очите като говорещия

• Не са съдници и не критикуват

• Не изпитват потребност да разказват своята си история

• Не правят предположения

• Са надеждни

• Оставят на говорещия негово собствено лично пространство

• Не реагират с преувеличени шокирани или ужасени изражения

• Оставят „място“ за тишина

• Дават ясен знак с колко време разполагат за слушане

• Отразяват чувствата от и съдържанието на това, което е било казано

• Задават подходящи въпроси

• Нямат усещането, че те трябва „да оправят нещата“ и да решат проблемите

• Не се изкушават да дават съвети

• Изпитват по-скоро емпатия, отколкото съжаление

• Оставят на говорещия негово собствено лично пространство

• Позволете на говорещия да освободи емоциите си (като показвате, че разбирате какво се случва с тях 
и одобрявате - напр. “Виждам колко си разстроен / тъжен / изплашен / ядосан. Няма проблем – това е 
сигурно място, на което да се отпуснеш“)

• Благодарете на говорещия, ако е споделил нещо лично

Запомнете: Активното слушане е мощен инструмент

и

Когато говоря, не слушам 

Работни материали

(Разработено от „Спри за промяна“, 2014)
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Емпатия, доверие и разсейване на конфликта 
Емпатични умения – за взаимоотношения, комуникация, конфликти и типове нива на слушане
Емпатията и доверието са платформа за ефективно разбиране, комуникация и взаимоотношения. Емпатията и доверието 
са важни за разработване на решения за избягване или разсейване на конфликти. В днешно време е необходимо да сме 
по-ефективни комуникатори, за да сме успешни в живота и да изграждаме хармонични взаимоотношения. Емпатията, 
доверието, разбирането и съчувствието в комуникацията изграждат поп-добри взаимоотношения. Едностранното 
убеждаване не е устойчиво и може често да е обидно, особено, когато се опитвате да се справяте с отстъпчивост. Доверието 
и емпатията са много по-важни за постигането и поддържането на успешни лични взаимоотношения. 
Емпатията е намирането на начин да разберете позицията и чувствата на събеседника си. Това да можете да 
се дистанцирате, и да се откъсвате от собствените си емоции, е особено важно за ефективните, конструктивни 
взаимоотношения.
Част от процеса на емпатия е установяването на доверие и разбирателство. Създаването на доверие и разбирателство 
ни помага да имаме смислени дискусии като „възрастни“ (виж Транзакционния анализ, който е полезен модел за по-добро 
разбиране на емпатията). Установяването на доверие е свързано със слушане и разбиране – не непременно съгласяване 
(което е различно) – със събеседника. Слушане без да сме съдници.
Едно от полезните неща, върху които да се съсредоточите, когато слушате друг човек, е да се опитате да разберете как се 
чувства той и какво иска да постигне. 
Трудно е и рядко е подходящо да се опитваме да убедим събеседника си да прави каквото искаме; вместо това се опитваме 
да разберем какво иска той и след това му помагаме да го постигне, което често означава да му помогнем да осъзнае как да 
го направи. Може да е от ползва, ако работите съвместно с хора, да им дадете възможност да осъзнаят какво искат и след 
това да им помогнете да видят начините, по които да го постигнат.
Извършването на всичко това полага основите на доверие. 

Слушане
• От всички комуникационни умения, слушането може би е онова, което е от основно значение.

• Дори най-бляскавия и ефективен оратор накрая остава незавършен, ако той/тя не умее да изслушва 
както трябва.

• Слушането при повечето хора не става от само себе си, така че трябва усилено да работим по него; да 
се спрем сами от това да „скочим“ в разговора и да раздаваме мнения.

• В повечето случаи хората не слушат – те просто се редуват да говорят – всички ние сме по-склонни 
да обявяваме нашите гледни точки и изживявания, отколкото наистина да слушаме и да разбираме 
околните.

• Това е иронично, след като всички ние обичаме да бъдем изслушвани и разбрани. Когато бъдем 
разбрани, ние се чувстваме утвърдени и признати. 

Карл Роджърс (1902 – 1987) бил влиятелен американски психолог, един от основателите на хуманистичния подход в 
психологията. Той вярвал, че всички хора съществуват в постоянно изменящ се свят от преживявания, в чийто център са 
те самите. Карл Роджърс е известен с практикуването на „безусловно положително отношение“, което той дефинира като 
приемане на човека „без негативна критика“ спрямо неговата базовата стойност.

Нива на слушане – „ефективно слушане“ 
Съществуват различни типове слушане. Обикновено те биват представяни като нива на слушане.
Много хора са изградили модели на слушане. Чрез таблицата по-долу, е направен опит да се обхване настоящата 
теория на слушането по достъпен и изчерпателен начин. Понякога това, което слушате, ще включва и други звуци или 
интонационни или вербални/емоционални шумове. Понякога слушането означава да обърнете внимание на тишината или 
на дадена пауза. Вместо това можете да слушате музикално изпълнение или шум на двигател или претъпкано заседание, за 
да разберете и прецените какво се случва или говори. Също така, както ще видите по-долу, слушането, в пълния смисъл на 
думата, включва много невербални и недоловими за ухото фактори, като езика на тялото, изражението на лицето, реакциите 
на околните, културните елементи и реакциите на говорещия и слушателите едни към други.

Работни материали
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Емпатия, доверие и разсейване на конфликта
Нива и типове слушане

Пасивно слушане или 
„неслушане“

Фонов шум – изобщо не се концентрирате върху звуците и нищо не възприемате. 
Игнорирането е друг начин да назовем този тип слушане. Няма нищо нередно в 
пасивното слушане, ако действително не е важно, но пасивното слушане – което можем 
по-правилно да наречем „неслушане“ – очевидно е глупаво и може да е дори опасно, ако 
разговорите за важни.

Престорено слушане Не се концентрирате и няма да запомните нищо, защото сте се замечтали или сте се 
разсеяли от нещо друго, макар и от време на време да кимате или да се съгласявате 
чрез запас от неутрални реплики. Това е често срещан тип слушане, който възрастните 
използват с деца. Това ниво на слушане се нарича „престорено слушане“, тъй като 
отразява факта, че има елемент на измама от страна на слушателя към говорещия. 
Обикновено разбирате кога „слушате престорено“, защото говорещият вижда замечтания 
поглед в очите ви и рязко казва нещо като „Слушаш ли ме? На теб говоря!“ Особено, ако 
говорещият е малко дете.

Предубедено слушане 
или проективно 
слушане

Слушате и поемате определено количество информация, но тъй като вече имате 
доста непоклатими противоположни или различни убеждения или съпротива спрямо 
говорещия, не позволявате на нищо от това, което се казва или от звуците, които чувате, 
да повлияе на нагласата ви и на нивото на знание и разбиране. Вие проектирате своето 
мнение върху говорещия и върху думите. Обикновено правите така, когато сте под 
напрежение или много отбранително настроени. Обикновено сте наясно, че го правите и 
това е голямата разлика между следващото ниво и настоящото. 

Погрешно разбрано 
слушане

Имате интерес и вероятно известна гъвкавост по отношение на изговорените думи и 
реакциите ви спрямо тях, но тъй като не мислите обективно и чисто, вие наслагвате 
собственото си тълкуване върху онова, което чувате – така че думите да паснат спрямо 
това, което искате или очаквате. Това е тип проективно слушане, като по-горното ниво, но 
обикновено не сте наясно, че го правите, докато някой не ви каже. Това е тип слушане, 
който крие големи рискове, защото ако никой не ви обърне внимание, че грешите, 
ще излезете от дискусията с много погрешно впечатление за фактите и чувствата на 
събеседника си. Това е заблудена форма на слушане. 

Внимателно слушане 
„само за информация“

Слушате само съдържанието и не възприемате всички невербални звуци и сигнали като 
тон на гласа, изражение на лицето и реакция на говорещия спрямо вашето слушане 
и реакции. Това не е проблем, когато целта на комуникацията е просто да получите/
предадете безпристрастно факти и цифри, но е много неадекватно за други типове 
комуникация, изискващи преценка на чувства и мотиви, както и на обстоятелствата под 
повърхностните думи и звуци. 
Внимателното слушане е по-високо ниво на слушане от „погрешно разбраното слушане“, 
защото чрез него могат да се съберат надеждни факти, но не можете да придобиете и 
адекватно да отговаряте на емоции и чувства и към ситуацията на събеседника си, което 
е особено рисковано, ако позицията му е потенциално проблемна. Този тип слушане 
може да пожъне краткосрочни успехи, но обикновено съсипва шансовете за изграждане 
на нещо конструктивно и устойчиво.

Работни материали
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Емпатично слушане или 
слушане, така че да се 
поставим на мястото на 
говорещия

Слушате с цялото си внимание звуците и другите релевантни сигнали, включително:
• тон на гласа 
• други вербални аспекти – напр. темпо, сила на звука, поток на речта, стил, 

акценти 
• изражение на лицето 
• език на тялото 
• културни, етнически или други аспекти на човека, които биха повлияли на начина, 

по който неговото общуване и сигнали влияят на вас 
• сетиво – без да се ограничаваме до едно единствено значение на думата – това 

изисква от вас да имате цялостна, събирателна преценка чрез всички релевантни 
сетива (вкусът е може би единственото сетиво, което не участва тук) за това как 
се чувства събеседникът ни 

• способни сте да видите и усетите ситуацията от позицията на събеседника си 

Също така реагирате, давате обратна връзка и проверявате доколко сте разбрали 
събеседника си. Ако дискусията е важна, ще правите и резюмета. Ще бъдете 
честни, когато изразявате несъгласие, но в същото време ще изразявате и истинско 
разбиране, което, да се надяваме, (ако емпатията ви по време на слушане е на добро 
ниво) ще държи емоциите ви цивилизовани и под контрол, дори и при много трудни 
дискусии. Също така можете инстинктивно или съзнателно да внасяте елементи от 
Транзакционния анализ в разговора. 

Подпомагащо слушане Това минава отвъд дори емпатичното слушане, защото включва и изисква да можете 
да предложите особено полезен подход спрямо човека/хората с които разговаряте. 
Този елемент не е задължителен за емпатичното слушане. Друга ключова разлика е 
способността да тълкувате познанието – самопознанието – на говорещия и степента, 
в която чувате и наблюдавате истински звуци и сигнали характерни за „възрастен“ (за 
разлика от емоционално непоследователните изблици) и да преценявате последствията 
от поведението на събеседника, дори ако той самият не може. В този смисъл вие 
действате по-скоро като защитник или пазител в случай, че събеседникът не е откровен 
със себе си. Това не означава, че взимате решения или отправяте препоръки към човека 
срещу вас – означава, че проявявате внимание от негово име, което е особено важно, 
ако сте в отговорна или влиятелна позиция спрямо този човек. 
Подпомагащото слушане също така изисква да сте обмислили и да сте подготвили 
много внимателно какво ще питате и как ще реагирате, дори ако направите пауза, за 
да помислите и да подготвите отговорите си по време на разговора. Много хора не 
си дават адекватна пауза за размисъл, когато слушат и отговарят на емпатично ниво. 
Подпомагащото слушане съдържа силен допълнителен елемент – това да искаме да 
помогнем на човека срещу нас да види и разбере своите варианти и избори. То е лишено 
от всякакви лични мотиви, освен този да предложим помощ, не толкова да постигнем 
някаква материална изгода. Интересът на събеседника ни е на преден план, което не 
може да се каже за никое от предходните нива на слушане. Подпомагащото слушане не 
е умение, което зависи от възраст или пари. То е нагласа на ума.

Работни материали

(Адаптирано от Chapman, 2009)
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Сесия 3: Работа в групата на родителите
Цели на сесията: Отделете време да обмислите някои от нещата, които влияят/предизвикват поведението на младежите.
Продължителност: 2 часа с почивка след първия час или по уговорка с членовете на групата.
Материали: Флипчарт, маркери, работни материали (виж по-долу)
Упражнения
• Проверка – Дискутирайте въпроси от сесията миналата седмица и случки от седмицата. 

• Идентифицирайте целите на родителите за промяна. Цел: родителите да споделят своите цели за 
промяна с групата. Упражнение: Нека членовете от групата, ако се чувстват комфортно, да изчетат на 
глас своите индивидуални цели за промяна. Пишете ги на флипчарта, тъй като хората често получават 
идеи от предложенията на другите. 

• Какво влияе върху личността и поведението на вашето дете? Цел: Да се идентифицират 
влиянията и причините за поведението на младежите (генетични, заради връстниците, училище, 
медии, родители и семейство). Групова дискусия за влиянията върху поведението на младежите, със 
записки на флипчарто и инструменти за успех за намаляването на вероятността от тяхната поява. 

• Почивка срещу измъкване – обяснете и дискутирайте работните материали. Цел: да се покаже 
стратегия, с която да дадете възможност на родителите да се успокоят чрез ролевата игра на 
медиаторите, разясняваща същността на „почивката“ и „измъкването“ (ако времето позволява). 

Работни материали
• Какво влияе върху личността и поведението на вашето дете?

• Почивка срещу измъкване 

Задачи за вкъщи
•  Родителите да напишат няколко твърдения за това как се чувстват, когато са в конфронтация с 

детето си.

Бележки по диалога от филма 
В тази сесия няма заснемане на родителите. Групата на младежите ще записва въпросите си. 

 

Работни материали
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Какво влияе върху личността и поведението на вашето дете? 
Какво помага за сформирането на неговите стандарти и 
нрави?
• Вашето влияние   

• Друг (биологичен) родител 

• Взаимодействието между родителите 

• Доведен родител – нови взаимоотношения  

• Братя и сестри  

• Други роднини    

• Училище    

• Приятели   

• Всякакви други хора  

• Телевизия, Интернет, смарт телефони, iPad, филми, X Box, PS3 

• Темперамент – елементи от личността на детето ви, с които то се ражда

• Физически аспекти: външен вид, големина, здраве, диета и пубертет 

• Свободна воля и лични избори на детето

• Религиозни или духовни вярвания

• Конкретни събития  

• Всякакви други влияния, за които можете да се сетите:

 

 
В нашия опит с работа със семейства в Брайтън и Хоув, ние като родители често подценяваме важността на 
нашето ролево моделиране и посланията, които изпращаме като родители. Ако усещате, че вашите родителски 
послания не са особено силни, това може да означава, че детето ви живее активен, интересен живот, и че сте 
го научили да мисли за себе си, което му е позволило да развие силна личност, а не, че вашето възпитание не 
е важно. Възможно е обаче детето все още да не предвижда последствията от своите действия / избори или да 
поема отговорност.
Ако усещате, че имате силата лесно да правите внушения у детето си, това може би показва много близки и 
важни взаимоотношения или може да означава, че детето ви няма много други близки приятели и ще трябва да 
развие умението / увереността да започне да гради своята собствена независимост.
Родителите може би оказват най-голямо влияние на детето си (на едно дълбоко ниво децата винаги ще искат 
да удовлетворят своя родител или настойник), дори и да си мислите, че оказвате съвсем слабо влияние, вие 
все още имате голяма отговорност да насочвате детето през годините след тийнейджърството и дори слабото 
влияние може да се окаже от огромно значение в подходящия момент. Лесно е за родителите да се чувстват 
сякаш трябва да поемат цялата вина за неуспехите или поведението на детето си. Ако възпитавате, изхождайки 
от чувство за вина, това ще ви попречи да бъдете асертивни и да поставяте подходящи граници и последствия, 
докато се опитвате да постигнете желаните промени в поведението, които семейството ви иска. 
Трябва да сме реалистични за това какво можем и какво не можем да контролираме и върху какво можем и 
не можем да влияем. Имаме отговорност да бъдем най-добрия родител, но това, че поемаме твърде много 
отговорност за поведението на детето си, може да означава, че детето поема по-малко.

Именно на това обръщаме внимание в „Спри за промяна“!

Работни материали

(Разработено от „Спри за промяна“, 2014)
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Почивка срещу измъкване
Настоящото има за цел да ви даде ясна идея за разликата между това да решим да си починем и да 
се измъкнем по време на спор.

Почивка Измъкване
Идентифицирате собствените си чувства Не сте сигурни за чувствата си
Комуникирате със събеседника си за какво се чувствате 
ядосан, тъжен, яростен

Събеседникът ви остава объркан и не знае какво ви става

Това е договорена стратегия между вас и събеседника ви 
(родител и дете); това е било дискутирано, когато нещата са 
били спокойни

Това често не е договорена стратегия и представлява 
спонтанна противодействаща реакция, която може 
да възпламени ситуацията и да доведе до засилена 
тревожност за събеседника

Поемате отговорност за своите чувства, убеждения и 
действия по време на конфликт

Обвинявате събеседника си, че ви е ядосал или вярвате, че 
той се държи неразумно (вие не получавате каквото искате)

Намерението ви е да работите за разрешаване на 
конфликта

Намерението ви е да избягвате конфликта

Вашето време за почивка (в най-добрия случай 20 мин) вие 
прекарвате фокусирайки се върху себе си и търсейки начин 
да разрешите проблема

Времето си за почивка прекарвате като обвинявате другите 
за своите чувства и поведение

Завръщате се с идеи за промяна (решения) за това как 
можем да разрешим проблема по различен начин

Завръщате се или по-ядосани и фрустрирани, отколкото 
сте били преди това, или искате да избегнете проблема с 
надеждата, че „ще се размине“

Ще е от полза, ако успеете да научите някои положителни начини да мислите за самите себе си; 
мислете за приоритизиране на това кои са най-важните неща за вас и вашето семейство.

Работни материали

(Адаптирано от Leap, 2014)
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Сесия 4: Работа в групата на родителите
Цели на сесията: обърнете внимание на връзката между очакванията и отговорностите и как те влияят на поведението 
на младежите. Групата придобива инструменти за използване на естествени/логични последици в отговор на проблемни 
поведения. 
Продължителност: 2 часа с почивка след първия час или по уговорка с членовете на групата.
Материали: Флипчарт, маркери, работни материали (виж по-долу) DVD плейър и телевизор
Упражнения
• Проверка. Какви бяха твърденията относно начина, по който са се чувствали при конфронтация 

с детето? (от предходната сесия). Тази седмица имаше ли някакви инциденти: Как е променена 
комуникацията (реф. към Транзакционния анализ и Драматичния триъгълник). Това ще бъде споделено 
с групата на младежите. Дискутирайте въпроси от сесията миналата седмица и случки от седмицата. 

• Колелото на насилието и Колелото на взаимно уважение. Цели: Родителите да дискутират 
какво според тях е насилническо поведение и как според тях биха изглеждали едни по-уважителни 
взаимоотношения. Упражнения: Запишете на флипчарта какво родителите считат за насилническо 
поведение, използвайте работните материали, за да обясните как биха изглеждали едни по-уважителни 
отношения. (виж работните материали) 

• Права срещу отговорности. Цели: Родителите да видят връзката между очакванията и отговорността. 
Използвайте флипчарта – какви според родителите са очакванията на децата им към тях? Използвайте 
работните материали за „правата срещу отговорностите“, за да обясните понятията и да дискутирате. 
Какви са очакванията на децата им спрямо тях и техните отговорности, за какви други неща родителите 
биха желали децата им да поемат отговорност? (виж работните материали) 

• Работни материали относно последиците – естествени – логически. Цели: Родителите да 
придобият идеи за логическите последици, включително и лични примери. Използвайте работните 
материали за логическите последици, за да обясните / дискутирате. 

Работни материали 
• Колело на взаимно уважение 

• Права срещу отговорности 

• Последствия – естествени – логични 

• Родител или слуга – Какво правите за детето си? 

Задачи за вкъщи
• „Какво правите за детето си?“ Работни материали, които родителите да използват и да донесат отново 

следващата седмица, където да запишат всички неща, които правят за детето си за една седмица, 
както и някои специални неща, които правят всеки месец. След като са попълнени, копия от тези 
материали се раздават и в групата на младежите. 

Бележки по диалога от филма
На родителите биват зададени въпросите от началото, като същите се записват, за да се покажат на младежите. 
Обърнете внимание на раздела с диалога от филма (от стр. 41).
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Работни материали

Колело на взаимно уважение
По

др
он

ва
не

 на

 взаимното доверие и уважение в семействата 

Избор за използване на насилие за получаване на ж
ел

ан
от

о

Загуба на доверие 
Пренебрегване или нарушаване  

на семейните правила, напускане на 
дома, без да се съобщи на родителите, 

кражби, даване на обещания, които  
не се спазват.

Емоционално насилие
Отправяне на иронични забелжки към  
членовете на семейството, вменяване  
на чувство за вина у тях, игнориране,  

назоваването им с обидни думи,  
псуване, действия, които нараняват  

членовете на семейството  
отблъскват ги, карат ги да се  

чувстват, сякаш не са  
    част от семейството.

Омалова - 
жаване,  

отричане,  
обвиняване  

и оправдаване
Действия сякаш насилието не е  

кой знае какво, изказвания, че 
вината е нечия друга, непоемане на 

отговорност.  
Аргументиране защо нещо се случило 
без да се вземе под внимание ефекта 
върху околните.

Увреждане и унищожаване на 
собственост и вещи у дома 
Увреждане или унищожаване на вещи     
  на членове от семейството, увреждане 
   на дома на семейството или на  
    нечий друг дом или поставянето 
       му в риск. ИТ и социални  

мрежи
Използване на  

съобщения / социални  
мрежи за злепоставяне или 
нараняване на членове на 

семейството, осъществяване 
на онлайн достъп до банкови 
сметки или харчене без съгл 

асие, представяне под  
чужда самоличност.

Заплахи и  
сплашване
на външен вид, действия, 
викане, изказвания с цел 
сплашване на членовете на 
семейството, отправяне на 
заплахи за самонараняване  
или самоубийство, заплахи  
за използване на оръжия.

Насилие
Неуважение

Нереалистични  
очаквания

Изискване към членовете на 
семейството да ви обслужват, да 

ви дават пари и да правят  
това, което искате да  

правят. Чувство, че имате  
право на тази роля и  

на това да бъдете 
егоистични.

Физическо насилие
Нападане на членове на 
 семейството, удряне, 
бутане, блъскане, ритане, 
сграбчване, мушкане,  
удряне с юмрук,  
използване  
на оръжия.

(Адаптирано от Duluth, 2008)
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Избор за използване на насилие за получаване на ж
ел

ан
от

о

Работни материали

Колело на взаимно уважение
Из

гр
аж

да
не

 н
а в

за

имното доверие и уважение в семействата

Избор за ненасилие

Признаване  
на потребностите  

на другите
Размисъл относно това 
как вашите отношения, 

поведение и език се 
отразяват на другите, 

разбиране на  
чуждите потребности  

и начини на  
взаимо - 

действие.

Незаплашително 
поведение
Държание, при което 
всички от семейството се 
чувстват в безопасност  
и комфортно изразяват  
себе си и извършват 
дейности.

Да сте надеждни
Да сте открити и честни,  

когато преговаряте за  
договорки със семейството, 
да правите онова, което сте 

казали, че ще направите, да сте 
надеждни и честни.

Комуникация
Изразяване на потребности и  

чувства пряко, ясно и спокойно. 
Да сте асертивни, с желание  
за компромис; да говорите с  
     членове от семейството  

по начин, по който бихте  
желали да говорят  

с вас.

     Да сте отговорни 
Осъзнаване на въздействието 
на поведението, поемане на 
отговорност за поведението 

си; предприемане на стъпки за 
поправяне на поведението си 

чрез искрено общуване.

Уважение към имущество-
то и покъщнината

Оценяване на собствения дом, 
уважаване на собствеността на 

другите членове на  
семейството, принос към  

грижите за дома.

ИТ и  
социални  

мрежи
Постигане на  

съгласие с членовете на 
семейството за това как и 

кога да използват и споделят, 
осъзнаване на въздействието 

от вашата агресия върху 
другите, неразглеждане на 

материали, свързани  
с насилие.

Уважение

Разрешаване 
на проблеми с 
уважение
Желание за изслушване, 
за оценяване на 
позицията на другия и  
за работа към 
компромис.

(Разработено от „Спри за промяна“, 2014)
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Права срещу отговорности 
Традиционно родителите се чувстват, сякаш тийнейджърът им е длъжен да им се подчинява и да се отнася към тях с 
почитание и респект. Бащите често си мислят, че не само тийнейджърите, но и съпругите им трябва да се отнасят дори 
по-послушно и уважително към тях. В случаите, когато родителите се интересуват от гледната точка на своя тийнейджър, то 
чувството за правомощия на този тийнейджър става отворено за преговори.
Изглежда, че родителите са намалили очакванията си през последните години. Те често се чувстват сякаш имат по-малко 
авторитет и получават по-малко уважение.
Родителите често усещат, че са изгубили контрол върху своите тийнейджъри, ако им угаждат. Това се превръща по-скоро 
в битка на егото, вместо платформа за нормални преговори, при които и двете страни могат да изкажат мнение и да бъдат 
уважавани, без мнението им да бъде омаловажено. Родителите може да го възприемат като ситуация в която печелят или 
губят.
Според проучване от 2006 г., проведено от Parentline Plus сред 49 057 родители, четирите най-често срещани трудни 
поведения са „конфликтът с родителите: 42 %, с голяма преднина, конфликтът с братя и сестри: 10 %, лъжата и 
сприятеляването с лоша компания, с по 7 %. Ние обаче трябва да запомним, че това са възприятията на родителя, не 
непременно на младежа.
Едно от типичните изказвания, които чуваме по време на нашата работа с родител(и) в „Спри за промяна“ е „липсата 
на уважение у детето ми и вироглавото му отношение“, което води до конфликт между родители и тийнейджъри. Често 
по време на работата с родители, която провеждаме, става ясно, че те самите също не проявяват уважение към своя 
тийнейджър, често родителят/ите вярват, че младежите трябва да уважават тях.
Телевизията, списанията, интернет и компютърните игри насърчават тийнейджърите да бъдат по-изискващи и 
материалистични и в някои случаи е добре, че от тийнейджърите вече не се очаква да се отнасят с възрастните със 
страхопочитание и пълно послушание. Тийнейджърите са по-уверени и способни в много направления, заради по-
демократичния стил на възпитаване, съсредоточен върху детето.
Някои тийнейджъри са развили прекомерни очаквания към родителите. Такива тийнейджъри не са непременно „разглезени“ 
в традиционния смисъл, че са получавали всичко, което искат (макар че при някои е така), а че имат силна увереност, че им 
се полагат услугите и вниманието на родителите им.
Те вярват, че разполагат с изначално право на лесен живот, удобен и вълнуващ, като често напълно игнорират правата на 
родителите си.
Тийнейджъри със слабо чувство за отговорност често проявяват насилие към родителите си в опит да ги контролират или в 
следствие на това, че се разстройват, когато не получат каквото искат.
Може да се каже, че те се отнасят към родителите си като към слуги, а към слуга е лесно да се прояви агресия.
Тийнейджърите могат да започнат да поемат отговорност, когато родителите спрат самите те да поемат цялата отговорност, 
и когато тийнейджърите сами трябва да се изправят пред последиците от собствените си действия.
Също така, с течение на времето, родителите могат да смекчат чувството за правомощия у своя тийнейджър като не 
откликват автоматично на неговите искания. Родителите ще получават повече уважение, когато отговорността им надделее 
над чувството за правомощия.
Балансирането на везните може да отнеме много време, но ползите от взаимоотношенията между родител/тийнейджър си 
заслужават усилената работа.

Работни материали
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„Оказва се, че ставаме роби на един тийнейджър, който се надсмива над вялите ни опити за 
дисциплина, настоява да бъде забавляван по цял ден, стои буден до късно, защото сме твърде 
изтощени за сблъсъка, който е необходим, за да го накараме да си легне. Тези деца изцяло 
командват парада“.

Robert Shaw, 2003 The Epidemic. Regan Books N.Y. стр.17
 
“липсата на авторитет у родителя и симетричното усещане за физическа сила у младежа може 
да доведе до проява от негова страна на грандиозно себеусещане, комбинирано със силно чувство, 
че всичко му се полага... агресивният тийнейджър, който те описват с такива определения като 
„побойник“, „малък диктатор“ и „шеф“

Harbin & Maddin, 1979 ‘Battered parents new syndrome’ American Journal of Psychiatry, 136
 
“Ние сме поколение, което влага енергията си в това да прави тийнейджърите щастливи и 
доволни, вместо отговорни. Опитахме се да променим ролята на родителя от авторитетен 
възпитател към партньор в едни по-равнопоставени отношения, в които родителите са 
„приятели“ със своите тийнейджъри. Резултатът е, че тийнейджърите развиват образ за 
родителите си, чиято работа е да ги направят щастливи“

Barbara Cottell, 2001. Parent Abuse, The abuse of parents by their teenage children. Отава, Отдел за превенция на насилие в 
семейството, Здраве за Канада, стр. 25

Работни материали

(Разработено от „Спри за промяна“, 2014)
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Последствия

Награди и наказания
Всеки използва награди и наказания при отглеждането на деца. Тези неща обаче понякога може да изглеждат произволни за 
детето и да са по-свързани с властта на родителя (или емоциите му), отколкото с поведението на детето. Наказанията могат 
да обезкуражат детето от поемане на отговорност, ако то просто следва заповеди, вместо да прави избори. 
Наградите също могат да обезкуражат детето от поемане на отговорност, ако детето се чувства сякаш му плащат или го 
подкупват, за да се държи добре. Предвид горенаписаното, вярно е, че повечето деца имат нужда от награди и наказания, а 
трудните деца може би се нуждаят от тях най-много. Макар да е вярно, че много „последствия“ в действителност са форми 
на награда и наказание, все пак е полезно да използваме този термин, защото може да ни помогне да променим фокуса си 
към по-кооперативен и логичен начин да повлияем на поведението на детето си.

Естествени последици
Класическият пример за „естествени последици“ е дете, което иска да излезе навън в дъжда без палто.  
Естествената последица от това е, че ще се намокри. Децата се учат ефективно като им се позволява да правят такива 
грешки и да изпитат последствията. Хората се учат най-добре от последиците (или наградите) поради следните причини:
• Много по-лесно е да се разбере и запомни връзката между естествените последици и поведението, 

довело до тях.

• Когато дадена последица е наложена от някого, има емоционални усложнения, които сериозно пречат 
на ученето. Ако едно дете се фокусира повече върху нечестността, или ако се ядосва, или се чувства 
необичано, тези емоции могат да засенчат урока, който е трябвало да бъде научен. Това рядко се 
случва с естествените последици.

• Като налагаме дадена последица (или даваме награда) ние поемаме част от отговорността върху себе 
си и следователно даваме по-малко отговорност на детето.

В общия случай, наказанията с повече от седмица време между тях, е по-малко вероятно да повлияят за промяна на 
поведението на повечето деца преди да са станали тийнейджъри, както и на много младежи.
Очевидно менталната времева рамка на децата налага строги ограничения върху ефективността на много естествени 
последици. Така че може би не е практично да оставяме такива поведения да се определят единствено от естествени 
последици Повечето деца ще се хранят нездравословно, ако не упражняваме някакъв контрол, а някои деца ще изкарат 
цели месеци без да се мият, освен ако не прилагаме някакъв натиск.
Ще усетим какво да оставим на случайните последици чрез нашите ценности, преценка на рисковите фактори и, това е 
много важно: чрез това какво знаем за собственото си дете. Както при повечето неща, свързани с възпитанието, тук няма 
строги правила и в крайна сметка се стига до преценка, направена от родителя.

Работни материали
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Логични последици
Тъй като не можем да разчитаме единствено на „естествените“ последици, можем да опитаме другия най-добър вариант: 
да създадем последици, които са логични, но всъщност не са естествени. Например, ако оставяме вещите пръснати 
навсякъде, това може да доведе до естествената последица те да се изгубят или счупят. Това нещо обаче не се случва 
достатъчно често или последователно за повечето деца (и за някои възрастни), така че да се учат от него. 
Ако създадем последици, които са подобни до естествените, или поне изглеждат смислени за детската логика, получаваме 
някои от предимствата на естествените последици, наред с други важни убеждения.
• Както при естествените последици, логическите такива са по-лесни за разбиране и запомняне, 

отколкото несвързаните наказания и награди.

• Както при естествените последици, но в малко по-малка степен, детето е по-вероятно да се фокусира 
върху собственото си поведение, отколкото да се разсее от размисли върху несправедливостта или 
гнева на възрастния.

• В допълнение, при логичните последици, ние като възрастни имаме много повече контрол върху 
ситуацията и можем да направим така, че последицата да следва поведението по-бързо и по-
последователно, отколкото е при много естествени последици.

Понякога, ако си позволим да реагираме естествено, това създава логическа последица. Напр. вместо да казвате 
„Като последица от поведението ти, няма да те закарам“, можете да кажете „Никъде няма да те водя с колата, защото 
поведението ти в момента (агресивно), може да направи карането опасно“ или дори „Не искам да съм с теб, докато се 
държиш толкова лошо.“

Нелогични последици
Невинаги е възможно да се намери логична последица, която да приложите. Това важи в голяма степен, ако на 
тийнейджърите не им пука особено. Последицата трябва да е нещо, което можете да контролирате и нещо, за което да го е 
грижа, поне малко. В някои случаи на лошо поведение (напр. насилническо или деструктивно поведение или предизвикване, 
което излага тях и околните на риск) е по-добре да има каквато и да е последица, отколкото изобщо да няма такава. 
Проблемът, когато няма последици от действително неприемливо поведение (особено при всякакви форми на насилие) е, 
че младежът може да започне все повече да губи уважението си към безсилния родител. В някои случаи дадена последица 
или награда (или комбинация от двете), дори и ако изобщо не е логически свързана с поведението, може да е по-добрия 
вариант, отколкото да не се направи нищо. Понякога такива нелогични последици могат да са много ефективни; често се 
прилага загубата на джобни пари заради псуване. Опитайте да намерите начин да направите така, че тези последици да 
изглеждат логично свързани, ако е възможно. 

Работни материали
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Кога да прилагате последици
Всяка техника може да бъде използвана. Ако се опитаме да контролираме всеки аспект от поведението на детето 
посредством последици, ние създаваме една стресираща, изкуствена среда, в която е вероятно децата да се бунтуват. 
Много е важно да показваме ясно върху каквосе опитваме да повлияем и защо. Някои поведения (опасни или 
насилнически) са категорично неприемливи и трябва да се приложат някои видове последици от страна на отговорните 
родители. Някои неща очевидно са работа на детето и не трябва да се месим. Измежду всичко това има много типове 
поведения, които са нежелателни, досадни, неудобни, неефективни или просто глупави, но е спорно дали трябва да 
прилагаме дадени последици или не. Трябва да преценим кое детско поведение е неприемливо. Можем да изберем да 
игнорираме някои от по-безобидните поведения и да се концентрираме върху по-недопустимите /насилнически/ поведения. 
При семействата с двама родители е от ключово значение и двамата родители да работят заедно и често е добра идея да 
запишете какви са правилата и кои поведения следва да се обезкуражават и кои да се окуражават. Децата могат да бъдат 
въвлечени в този процес, но това, че ги изслушваме и ги уважаваме не означава, че техният глас е с тежестта на гласа на 
възрастните. 
Ако дадено дете демонстрира силно предизвикателно поведение е много важно да не се опитваме да правим големи 
промени изведнъж, в противен случай вървим към неуспех. Преценете кои са вашите приоритети и се фокусирайте върху 
поведение, което може да се дефинира ясно и е определено недопустимо. 
Тъй като липсата на последици за сериозните типове лошо поведение може да значи, че с времето те ще ескалират, някои 
последици трябва да се прилагат, дори и да изглежда сякаш, че не действат за момента. Прилагането на последици също 
така може да е важно във връзка с посланието, което бива отправено към други деца у дома. Ако децата видят по-големия 
си брат или сестра да псува майката (например) и няма последици, твърде е вероятно те да загубят уважението си и по-
късно да копират това поведение. 
Ако последиците са все отрицателни, опитайте да намерите положителни такива и да използвате награди, когато видите 
подобряване или опит за промяна. Дори и подкупите (пари или друга отплата за желано поведение) могат да са полезни, 
ако се използват разумно като краткосрочно решение на даден проблем, като напр. отучване от някой навик. Ако подкупите 
биват използвани като постоянна част от семейния живот, те обезкуражават поемането на отговорност. Следователно 
децата не трябва да получават пари за това, че помагат с домакинските задължения, в противен случай ще продължат да 
виждат това като родителска отговорност, а не като тяхна. Те могат да получават пари за работа, която очевидно не е тяхна 
отговорност (като например да мият колата или да косят поляната). 

Бъдете категорични и последователни
Да бъдете категорични означава да бъдете ясни и последователни. 
Всъщност, ако имате по-малко правила е по-лесно да сте категорични. Суровите наказания често водят до това родителите 
да спорят един с друг или до това единия или и двамата родители да игнорират лошото поведение, за да не си усложняват 
живота. При родителите, които използват сурови наказания, като удряне, има голяма вероятност да преминат от пасивност 
към агресивност. Те пасивно игнорират лошото поведение, макар че то ги стресира или се натрупва, докато не експлоадира. 
И тъй като гневът поражда гняв, е по-вероятно техните деца да използват агресия, за да постигнат своето. 
Ясните последици правят асертивността по-лесна: спокойствие, яснота и категоричност. 
При все, че винаги е добра идея да са ясни и последователни, родителите не са безгрешни и повечето деца могат 
да понесат известна доза непоследователност. При някои деца обаче, които демонстрират трудно или насилническо 
поведение, е от особена важност да сме ясни и последователни. Дори ако сте старателни и последователни през 90 % от 
времето, някои тийнейджъри ще заложат на останалите 10 % и за тях, тези малки несъответствия могат да означават, че 
искат да видят докъде могат да избутат ограничението. Това не значи, че сте лош родител, но при такива деца е необходимо 
да сте последователни по отношение на вашите последици и награди.

Не отправяйте заплахи
Много родители отправят заплахи, които вероятно изобщо няма да изпълнят. Това позволява на тийнейджъра ви да 
игнорира и думите ви губят своето въздействие. Ако винаги си държите на думата, тя вече става мигновена последица. 
Опитайте да създавате разни нереалистични последици или да предлагате награди, когато сте ядосани. 
Добър навик, който можете да развиете при всяка сериозна последица, е да не казвате последната си дума преди да сте 
помислили или да сте говорили с партньора си. Това помага да създавате смислени последици и показва обединен фронт. 

Работни материали
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Работни материали

Бъдете прости и кратки
Добрите последици не би трябвало да са много сложни, иначе семейството ще забрави всичките правила и 
последователността може да се наруши. 
Когато е възможно, създавайте краткосрочни последици. Обикновено, ако последицата е с продължителност една седмица, 
това ще има същия ефект върху поведението на детето, както и ако е и за един месец. Родителят обикновено е първият, 
който се отказва, ако последицата е с твърде дълъг период. Всъщност, една седмица може да е много време, струва си да 
опитате за няколко часа или една вечер, за да видите ефекта върху поведението. 
Няма нужда да решавате на момента колко дълго да трае последицата. Ако за детето е логично да се раздели с телефона 
си, своя X-box и т.н., кажете му го незабавно, но изчакайте и помислете или говорете с партньора си или с други хора, които 
имате за подкрепа, преди да кажете на детето за колко време. 
Дайте обаче ясен период колкото се може по-скоро. Ако не дадете ясен период на последицата, това дава път на децата да 
спрат да се опитват да бъдат послушни. 
През по-голямата част от времето бъдете прости и кратки, говорете по темата, останете фокусирани върху конкретния 
проблем, не се оставяйте да говорите за станалото в миналото, тъй като това позволява на детето ви да започне игра на 
вина. Ако това е първия път, в който използвате последица, кажете на детето защо, както и че това ще е начинът, по който 
ще се отнасяте към недопустимото поведение / насилие в бъдеще. Дългите обяснения относно къде е сбъркало детето ще 
го накарат да престане да слуша какво говорите. 

Измисляне на ясни последици
Ако дадено дете е изключително несъдействащо или проявява насилие, може да е трудно да намерите подходяща 
последица. Всичко, което правите за дадено дете, може евентуално да се използва като последица. 
От полза ще е да направите списък с такива последици. 
Съществуват няколко важни момента, върху които да се замислите:
• Доколко вие и партньора ви се чувствате комфортно при използването на такава последица?  

Ако ще бъдете изпълнени от вина или се чувствате по-неудобно от детето, то това най-вероятно няма 
да проработи. 

• Детето грижа ли го е за това?  
Не е задължително обаче децата да ги е грижа особено за нещо, за да бъде то подходяща последица. 

• Необходимо ли е съдействие от детето? Ако отговорът е „да“, разполагате ли с достатъчно съдействие, 
за да получите желания ефект?

• Понякога трябва първо да дадете, за да имате възможността после да отнемете. Даването редовно на 
джобни ви позволява да накарате децата да плащат за счупени неща или кражби и може дори да се 
използва като глоба за псуване. Ако вече сте премахнали всички привилегии за неограничен период от 
време, помислете дали да не ги върнете и да започнете отначало. 

Не е възможно да измислите ясни последици за всяко вероятно лошо поведение, но най-тревожните и досадни поведения 
обикновено са тези, които се повтарят. 
Когато последиците са достатъчно добре изяснени, те стават част от начина, по който всички вие живеете като семейство, 
а не толкова като наказание, наложено от някой конкретен възрастен. Вече не би трябвало да има значение кой възрастен 
ги прилага. Това отнема от напрегнатостта на ситуацията, намалява споровете и слага начало на изграждането на уважение 
един към друг, стига да останете последователни. Това е от особена важност за доведените родители. 

(Адаптирано от Gallagher, 2004)
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Родител или слуга – Какво правите за детето си?
Запишете всички неща, които правите за детето си за една седмица, плюс всякакви специални неща, които правите всеки 
месец.
Какво купувате, (дрехи, DVD филми, игри) за какво плащате (мобилни договори), колко време влагате (закарване 
и прибиране с кола, приготвяне на храна)?

Списък Отметка

Отбележете с отметка кое правите от вина и какво бихте избрали да не правите.

За кои от тях детето ви би могло да започне да поема отговорност?

Забележка:  Този работен материал е за родителите, да го вземат със себе си и да помислят по него у 
дома. (Адаптирано от Gallagher, 2004)

Работни материали
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Сесия 5: Работа в групата на родителите
Цели на сесията: Родителите да видят какво правят за детето си, като свържат това с предходната седмица, с очакванията 
и отговорностите (имало ли е задачи, които родителите са можели да делегират?) и приложихме ли някакви последици? 
Това е и възможност да си дадем сметка какво даваме като родители от нашия опит, когато нас са ни възпитавали. 
Продължителност: 2 часа с почивка след първия час или по уговорка с членовете на групата.
Материали: Флипчарт, маркери, работни материали (виж по-долу)
Упражнения 
• Проверка. Какво правят членовете на групата според тях за децата си през седмицата? Прегледайте 

списъка – с оглед на тяхното поведение (използвайте флипчарта) направете връзка между правата, 
отговорностите и последиците. Цели: Родителите да решат за какво са искали да поемат отговорност 
те самите и за какво искат да поемат отговорност децата им. Упражнение: родителите да прочетат 
на глас какво са записали на флипчарта като общи теми. Дискусия относно това как те ще накарат 
детето си да поеме отговорност и относно последиците, които могат да се приложат при несъдействие 
(подходящи за възрастта). Дискутирайте въпроси от сесията миналата седмица и случки от седмицата.

• Стилове на възпитание – авторитарен – авторитетен – отстъпчив –безучастен. Възможност 
за родителите да видят как използват четирите стилове на възпитание в различни моменти и да се 
запитат дали не биха искали да въведат някои промени в стила си на възпитание. 

• Какво предавате от вашия опит, когато вас са ви възпитавали? Какви влияния оказвате от вашия 
опит, когато вас са ви възпитавали? Какви послания са получавали родителите, докато растат, които 
сега прилагат самите те, докато възпитават? Работните материали представляват полезен списък с 
полета за отметки, за дискусия. Използвайте флипчарта – по два коментара от всеки родител. Цели: да 
стане ясно какви послания родителите носят у себе си от тяхното собствено възпитание, когато са били 
деца. Все още ли се нуждаят от тях? Те все още ли са им от полза? (виж работните материали) 

• Родителско поведение – агресивно – асертивно – покорно. Дискусия относно типовете поведение. 

• Бележка за информиране на родителите в тази сесия. Това е средата на 10-те сесии и могат да 
напомнят да детето си, че сесиите приключват след десетата. 

Работни материали
• Стилове на възпитание и поведение спрямо тези стилове – авторитарен/авторитетен/отстъпчив/

безучастен 

• Какви влияния оказвате от вашия опит, когато вас са ви възпитавали?

• Типове поведение 

Задачи за вкъщи
• Какво би било нещо, което родителите биха искали да направят заедно с детето си?

Бележки по диалога от филма 
В тази сесия няма заснемане на родителите. 
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Четирите стила на възпитание
Психолозите на развитието открай време се интересуват от това как родителите влияят на развитието на децата си. 
Намирането обаче на реални причинно-следствени връзки между конкретни действия на родителите и по-нататъшното 
поведение на децата, е много трудно. Някои деца, отгледани в коренно различни среди, по-късно могат да демонстрират 
забележително сходни характери. И обратното, деца, които споделят един дом и са отгледани в една и съща среда, могат 
да развият изумително различни характери.

Авторитарно възпитание
Родителят знае, че е прав и че неговият начин е най-добрият.
При този стил възпитание от децата се очаква да спазват стриктните правила, установени от родителите. Неспазването на 
тези правила обикновено води до наказание. Авторитарните родители не успяват да обяснят причините зад тези правила. 
Ако трябва да обясни, родителят може просто да отговори: „Защото така казвам.“ Тези родители имат високи изисквания, но 
не реагират на потребностите на децата си. Тези родители очакват заповедите им да се спазват без обяснения.
Сред аспектите на този стил е, че на детето биват дадени категорични инструкции, този стил укрепва традиционното място 
на родителите в обществото, тяхното място винаги е ясно, границите са добре дефинирани, а тийнейджърите могат да 
обвинят родителите си, ако не им се позволява да правят разни неща с връстниците си.
Негативните аспекти на този стил включват тийнейджър, който не може да развие свои собствени инициативи и остава 
зависим от родителя(родителите) си. Това може да насърчи неприязън и вероятно бунтуване на даден етап. Тийнейджърите 
могат да направят единствено грешките на родителите си, така че нямат голяма възможност да се учат от свои собствени 
грешки, тийнейджърът трябва да може да формулира свои собствени виждания, нагласи и изживявания, а не само гледните 
точки на родителите.

Работни материали

Наказание
СтандартиБезкомпромисен

Насоки

Даване на 
възможности

Деспотичен

Послушание

ГъвкавостКонтрол на поведението, настоятелност

Дистанция Вие сте шефътНезаинтересован

Успокояване

Защото така казвам

Небрежен

Без насоки

Подкрепящ

Отсъстващ
НеръководещПасивен

Милостив

Състояния

Асертивен

Твърде ангажиран

Аз съм шефът Демократичен

Размити роли

Правила Саморегулация

Угаждащ

Структура
Топлина, подкрепаОтзивчивост

Ръководещ

Ниско

Високо

Високо

Безучастен

Авторитетен

Отстъпчив

Ниско

Авторитарен

(Адаптирано от Psy1001, 2012)
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Милостив

Авторитетно възпитание
Също както при авторитарните родители, тези с авторитетен стил на възпитание налагат правила в дома, стандарти 
и ценности, давайки насоки, които децата им би трябвало да следват. Този стил на възпитаните, обаче, е много по-
демократичен, отворен и честен. Авторитетните родители реагират спрямо децата си и имат желание да слушат, ценят 
това, че децата трябва да имат свои собствени изживявания и да се учат от тях. Тези родители са по-грижовни и отворени 
към преговори, вместо да създават последици за лошо държане. Авторитетните родители изпращат ясни послания за 
поведението на детето си. Те са асертивни. Тяхното възпитание е подкрепящо, вместо наказателно. Те отглеждат децата 
си по възпитателен начин, така че те също да станат асертивни, както и социално отговорни. Този стил на възпитание ще 
доведе до по-съдействащи взаимоотношения в рамките на семейството. Авторитетът се поражда от взаимно уважение. 
Всички ние знаем, че можем да се учим от тийнейджърите си. Някои външни лица виждат това като слабост, тъй като 
родителският контрол бива прилаган чрез съгласие, но това подготвя децата за преговори в света на възрастните.

Отстъпчиво възпитание
Отстъпчивите родители, понякога наричани угаждащи родители, имат много малко изисквания към децата си. Този стил 
често създава впечатление, че тийнейджърите се учат само от собствените си изживявания и че възпитанието е ограничено 
до даване на информация, само ако е поискана, с други думи, родителите ги оставят да се справят сами. Тези родители 
рядко наказват децата си, защото те самите имат относително ниски очаквания и избягват конфронтацията. Отстъпчивите 
родители обикновено са грижовни, често възприемат статут по-скоро на приятел, отколкото на родител. Те обикновено са 
непостоянни и „биха дали всичко за тих живот“. Това може да позволи на тийнейджъра да порасне по-бързо и да се научи на 
отговорност, но той е отворен и към много външни влияния, които може да не са в негов интерес, докато навлиза в годините 
на зрелостта.

Безучастно възпитание
Безучастният стил на възпитание се характеризира с това, че родителят изглежда незаинтересован, дистанциран и 
небрежен; родителите поставят малко изисквания и не комуникират много. Макар че тези родители често осигуряват на 
децата си основното необходимо, те в общи линии са дистанцирани от живота на детето си. В някои крайни случаи тези 
родители, поради някаква причина, отхвърлят или пренебрегват нуждите на своите деца. Дори и да отговарят на основните 
потребности от вода, храна, подслон и топлина, на детето често му липсва сигурност, привързаност или емоционална 
подкрепа.

Влиянието от стиловете възпитание
Изследователите провеждат множество проучвания, които са довели до редица заключения относно влиянието на 
стиловете възпитание върху децата.
• Авторитарните стилове на възпитание обикновено изграждат деца, които са послушни и старателни, но 

не са много щастливи, социално компетентни и със самочувствие.

• Авторитетните стилове на възпитание в повечето случаи изграждат деца, които са щастливи, способни 
и успешни.

• Отстъпчивите родители често възпитават деца, които не са много щастливи и трудно се саморегулират. 
При тези деца има по-голяма вероятност да изпитат проблеми с авторитети и са склонни да се 
представят слабо в училище.

• Безучастните стилове на възпитание водят до най-ниски показатели за всички житейски сфери. 
Тези деца имат склонност към слаб самоконтрол, ниско самочувствие и са по-малко компетентни от 
връстниците си.

Защо става така, че авторитетното възпитание предоставя такива предимства спрямо другите стилове? 
• „Първо, когато децата възприемат исканията на родителите си като справедливи и разумни, те са по-

склонни да си изпълняват,“ 

• „Второ, децата са по-склонни да интернализират (т.е. да приемат като свои) причините да се държат по 
определен начин и по този начин да постигнат по-добър самоконтрол.“

Изводът: стиловете на възпитание се свързват с различните резултати у детето и авторитетният стил обикновено се 
свързва с положителни поведения като стабилно самочувствие и лични компетенции. Други важни фактори обаче, 
включително културата, детското възприятие на отношението от родителите, както и социалните влияния, също играят 
важна роля за поведението на децата.

Работни материали
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Какви влияния оказвате от вашия опит, когато вас са ви 
възпитавали?
Семействата ни са оказали огромно влияние върху нашите мисли и поведение, често по-голямо, отколкото 

осъзнаваме.

• Какво възпитателно послание все още носите, което е повлияло на начина, по който възпитавате или 
на типа отношения, които имате с децата си?

• Правилата, по които живеете – писани или неписани.

• Начинът, по който се взимат решения.

• Поведението на децата, какво е приемливо, какво не е.

•  Какви са нашите нагласи спрямо:

 – промяна на стандартите и ценностите

 – постоянните промени в употребата на технологиите

 – сексът и как това се отразява върху начина, по който възпитаваме?

 – боравене с пари и бюджет

 – ограничения и свободи

 – работна етика 

 – учене 

 – задължения у дома 

 –  справянето с проблеми като гняв, конфликти и фрустрация – как вашите родители са показвали 
своите емоции? На вас беше ли ви позволено да показвате своите емоции? 

•  Вашите родители влияеха ли на взаимоотношенията ви? 

• Вашите родители имаха ли някакви очаквания от вас? Бяха ли реалистични или не? 

• Колко ясно родителите ви комуникираха с вас и други членове в семейството ви? 

Работни материали

(Разработено от „Спри за промяна“, 2014)
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Типове поведение

Агресивно поведение
Това означава да изразяваме нашите мнения и чувства толкова енергично, че събеседникът ни се чувства заплашен, 
наказан или наранен. Искаме е да стане на нашето, без значение какви ще са последиците. За да постигнем това, ние 
можем да сме вербално много агресивни, саркастични, манипулативни или подмолни. Ако „спечелим“ и получим каквото 
искаме, околните може би ще се почувстват огорчени, възмутени и дори с желание за отмъщение, защото са „загубили“. 
„Загубилите“ често запомнят своите чувства и ги трупат докато не се появи случай, в който „да отмъстят“ на своите 
агресори! Агресивното поведение, макар и понякога да предоставя незабавна изгода, може да застраши всякакви бъдещи 
контакти / отношения с този човек. Дори и за „победителя“ може да има чувства на вина, произтичащи от съмнителните 
средства, използвани за постигане на победата.

Пасивно поведение
Това означава да се надяваме да получим каквото искаме, но да оставяме това на случайността или дори на евентуалната 
„добра воля“ на някой друг. Когато сме неасертивни, ние в крайна сметка често съжаляваме, че не сме получили каквото 
сме искали, вероятно сме ядосани на себе си или на някой друг, от когото сме очаквали да е по-чувствителен и да е разбрал 
или отгатнал какво сме искали. Понякога това означава, че убеждаваме себе си, че сме толкова маловажни, че нашите 
потребности нямат значение. Ако пасивността е нашият обичаен стил на поведение, накрая може да се почувстваме 
огорчени и малоценни, таящи гняв, който може да „избухне“ в неподходящ момент.

Асертивно поведение
Това означава да кажем на някого какво искаме или какво предпочитаме, по начин, който не е нито заплашителен, нито 
представлява наказание. Човекът бива уважаван и не остава наранен. Асертивното поведение ни помага по-често да 
постигаме повече от нещата които предпочитаме, но не е насочено просто към това да получаваме каквото искаме, 
потъпквайки правата на другите или техните потребности. Това поведение също така не означава да сме напълно откровени 
и открити за чувствата си през цялото време. Да сме асертивни включва три основни направления:
• Изразяване на положителни чувства

•  Конструктивно изразяване на негативни чувства

•  Отстояване на собствените си права, но без да нарушаваме тези на околните

Работни материали

(Разработено от „Спри за промяна“, 2014)
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Сесия 6: Работа в групата на родителите
Цели на сесията: Да погледнем на гнева в положителна светлина. Как родителите се справят със своя гняв?  
Как ги ядосват техните младежи? 
Продължителност: 2 часа с почивка след първия час или по уговорка с членовете на групата.
Материали: Флипчарт, маркери, работни материали (вж по-долу), DVD плейър и телевизор. 
Упражнения
• Проверка. Какво родителите измислиха да правят заедно с детето си? Използвайте флипчарта, за да 

запишете дейностите, които са идентифицирали. Дискутирайте въпроси от сесията миналата седмица 
и случки от седмицата

• Овладяване на гнева. Какво представлява гневът, как се справяте с вашия гняв? Как разгневявате 
детето си? Как се справяте с гнева на детето си? Цели: да се види как отделните хора използват гнева 
си, какви стратегии използват за успокоение? Как родителите се предпазват от това гневът им да стане 
деструктивен за отношенията с детето им? Работа с работните материали (по-долу).

Работни материали 
• Какво представлява гневът? 

• Процесът на гняв

• Физически прояви на гнева

• Скала на гнева

• Гняв, болка, потребност и страх

• Порочният кръг 

• Емоционална фуния

• Да се бориш или да отстъпиш 

Бележки по диалога от филма 
Медиаторите от двете групи се срещат преди сесията, за да гледат видеото, показано в сесия 5.  
Родителите виждат въпросите на своите деца и техните отговори се записват. Две 30-минутни сесии. 
Обърнете внимание на раздела с диалога от филма (от стр. 41).
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Какво представлява гневът?
Гневът е емоция, свързана с психологическото тълкуване на даден човек в случай на обида, несправедливост спрямо 
него или отказ и склонност за реагиране чрез възмездие. Гневът е нормална емоция, която включва силна некомфортна и 
емоционална реакция спрямо получена провокация. Хората са публикували огромни количества литература по темата, тя 
е разделена на три части: когнитивна (какво си мислите), чувства, (напрежение и тревоги) и повeденческа (отдръпване и 
реакция). Гневът бива описан като тенджера под налягане: можем да потискаме гнева си само до определено време, преди 
да избухне. 
Гневът може да има физически проявления като усилено сърцебиене, повишено кръвно налягане и повишени нива на 
адреналин, външното проявление на гнева може да се намери в израженията на лицето, езикът на тялото, физиологичните 
реакции и понякога – актове на агресия. Повечето от нас, които изпитват гняв, си обясняват неговата поява в резултат на 
това какво се е случило с тях: „Толкова много ме ядоса“.
Съвременните психолози разглеждат гнева като първична, естествена и зряла емоция, изпитвана от буквално всеки 
човек в даден момент и като нещо, което има функционална стойност за нашето оцеляване. Гневът може да мобилизира 
психологически ресурси за корективни действия. Неконтролираният гняв може, обаче, да се отрази отрицателно върху 
личностното и социално добруване. Психолозите, за разлика от своите предшественици, също така изтъкват възможните 
вредни последици от подтискането на гнева. Проявите на гняв могат да бъдат използвани като стратегия за манипулация, 
така че хората да задоволяват потребностите си за сметка на околните.
При близките взаимоотношения приемаме за даденост, че околните причиняват гнева ни, но същото поведение от 
други би предизвикало подчертано различни реакции, в зависимост от това кой е извършителят, как се чувстваме, от 
обстоятелствата, което показва, че ние разполагаме с избори за това как да реагираме / да се държим.
След акт на насилие, хората често казват „Причерня ми пред очите“, „Толкова бях ядосан, че не можех да се контролирам“.  
Смисълът в тези изрази е, че нямаме избор или самоконтрол върху реакциите си.
Ако можем да се контролираме в социална среда, ние можем да научим стратегии, с които да се контролираме също и 
когато става дума за близки взаимоотношения.

(Адаптирано от Leap, 2014)
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Работни материали

Процесът на гняв

Спокойствие
(Почивате си пред телевизора след дълъг ден, гледате едно от любимите си предавания)

Случва се нещо, което ви разстройва
(Партньорът ви се прибира и започва да сменя каналите)

Негативни мисли
(Как смее) това го гледах! Пак обсеби всичко! Това е толкова нечестно)

Промени в тялото
(Възможни промени: свиване на стомаха; отвращаване; треперене; световъртеж; почервеняване на лицето; 

пулсиране; схващане на ръцете; туптене в главата; стрес, завишен / понижен адреналин)

Инцидент

(Разработено от „Спри за промяна“, 2014)
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Работни материали

Физически прояви на гнева
Всеки има физическа реакция при гняв. Тялото ви отделя хормони на стреса като кортизол и адреналин, които ускоряват 
сърцебиенето, повишават кръвното налягане, температурата и учестяват дишането (това е известно като реакция тип „да се 
бориш или да отстъпиш“).
Това ви позволява да се фокусирате върху опасността и да реагирате бързо, но може да означава и че не мислите трезво и 
може би реагирате по начин, за който по-късно ще съжалявате.
Когато тялото ви трябва да се справя с големи дози хормони на стрес заради изблици на гняв, може да се разболеете.

Реакции към гнева
Как реагират хората, когато се чувстват гневни зависи от много неща, включително от ситуацията, тяхната семейна история, 
култура и нива на стрес.
Това може да бъде изразено по различни начини, сред които:
• саркастични коментари
• псуване
• викане
• обидни епитети
• тормоз
• физическо насилие като удряне, блъскане, ритане или чупене на предмети

Други хора могат да реагират на гнева като го прикриват или го насочват към самите себе си. Те могат да са много ядосани 
вътрешно, но да не могат да го изразят.
Важно е да се справяме с гнева по здравословен начин, който не наранява нас или околните.

Овладяване на гнева
Справянето с гнева по здравословен начин включва:
• да знаете кога сте ядосани
• да отделяте време да охладите емоциите
• да намалявате общите нива на стрес в живота си
Също така можете да помислите какво ви ядосва и как се справяте с тези чувства.
Упражненията са един от най-добрите начини да освободите натрупан гняв и напрежение. Тичане, вървене, плуване, йога 
и медитация са само някои от дейностите, които стимулират производството на хормоните на „доброто настроение“ (като 
ендорфини) и помагат за намаляване на стреса
Слушането на успокояваща музика, като напр. класическа, може да ви помогне да се успокоите. Тя може да забави пулса и 
сърцебиенето, да намали хормоните на стреса и да смъкне кръвното налягане.
Може да е от полза да обсъдите чувствата си с приятел, което ще ви помогне да придобиете и различна гледна точка върху 
ситуацията.
Примери за неуслужливи начини на мислене са следните: „Не е честно“ или „Хора като този не трябва да са на пътя“.
Такова мислене ще ви държи фокусирани върху онова, което ви е ядосало. Отърсете се от тези мисли и тогава ще ви е по-
лесно да се успокоите.
Не използвайте изрази, които включват:
• винаги (напр. „Винаги така правиш“)
• никога („Никога не ме слушаш“)
• би трябвало/не би трябвало („Би трябвало да правиш каквото искам“ или „Не би трябвало да си на пътя“)
• длъжен съм/не съм длъжен (Длъжен съм да стигна навреме“ или „Длъжен съм да не закъснявам“)
• трябва/не трябва („Хората трябва да се разкарат от пътя ми“)
• не е честно

(Разработено от „Спри за промяна“, 2014)



Част 4: Програмата „Спри за промяна“ 

  98Партньорство по програма ©Break4Change 2015

Скала на гнева 
Оценете гнева си

 9 Бесен

 10 Яростен

 8  Гневен

 7 Ядосан

 6 Доста ядосан

 5 Раздразнен

 4 Фрустриран

 3 Много разсърден

 2 Разсърден

 1 Малко разсърден

 0 Спокоен, в мир със света

Работни материали

(Разработено от „Спри за промяна“, 2014)
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Работни материали

Гняв, болка, потребност и страх
Гневът е чувство, което често се появява при конфликт. Ние изпитваме много чувства и гневът е едно от тях – няма нищо 
лошо в това да се чувствате гневни, важното е какво правим с този гняв. Гневът често е само „върха на айсберга“ и към това 
чувство обикновено има още няколко пласта, които включват болка, потребност и страх.

Чувствам се ядосан,  
защото...

Чувствам се  
наранен, защото...

Имам нужда от... 

Страховете  
ми са...

Г 
Н 
Я 
В

Г 
Н 
Я 
В

Б 
О 
Л 

КА

Б 
О 
Л 

КА

Н 
У 
Ж 
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Н 
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Ж 
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С 
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Р 

АХ

С 
Т 
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АХ

(Адаптирано от Leap, 2014, стр. 7)
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Работни материали

Какво се 
случи?

Действия

Загуби Чувства

Спечелено Мисли

Порочният кръг

(Адаптирано от Leap, 2014, стр. 14)
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Работни материали

Емоционална фуния

Гняв      Ярост      Агресия

Изплашен 
Самотен
Малък
Глупав
Развълнуван
Схватлив
Унижен
Наивен  
Жалък
Изморен
Объркан
Наранен
Омаловажен

(Адаптирано от BHCC, Living Without Violence, 2009)
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Работни материали

Да се бориш или да отстъпиш 
Когато сме заплашени от нещо, например конфликтна ситуация с някой, за когото ни е грижа, или от когото се страхуваме, 
или чието добро мнение е важно за нас, нашият мозък и тяло естествено клонят към възприемане на едно от следните две 
поведения. 
Едното представлява агресивна нагласа към източника на заплаха. Подготвяме се да отстояваме позицията си, да се борим 
в своя полза, да не отстъпваме. Умът и тялото ни се подготвят за конфронтация, точно както нашите прародители може би 
биха направили, изправяйки се срещу силен хищник.  
Другата естествена реакция е да възприемем пасивна нагласа спрямо източника на заплаха. Най-очевидната реакция би 
била да побегнем и нашето тяло и ум ни подготвят да го сторим, отново, както биха направили и нашите прародители, 
вместо да се опълчим срещу сигурна смърт. „Бягството“ може да включва физическо отдръпване, но може да се 
манифестира и като избягване на конфликт, говорене нежно на източника на заплаха, съгласяване с мненията или 
желанията на човека, който е в конфликт с нас. 
Понякога, разбира се, не можем да направим нито едно от двете. Може да сме застинали от страх от мисълта за конфликт 
или конфронтация. На езика на примитивните ни прародители, нито побягваме, нито нападаме. Вероятно бихме попаднали 
в безбройните редици на непрославилите се, които са били „изядени от нещо, което не е било на тяхното мнение“. 
Модел: 

Заплаха 
напр. Конфликт / Конфронтация 

Борба        Отстъпване 
Отстояване на нашата гледна точка    Отдръпване от конфликта 
Защитаване на нашата теза     Съгласяване с чуждата гледна точка
Спор с човека отсреща            Отстъпване от нашата гледна точка 

(Адаптирано от Leap, 2014)
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Част 4: Програмата „Спри за промяна“ 

Сесия 7: Работа в групата на родителите
Цели на сесията: Асертивност, какво е асертивност? Защо е необходимо да бъдем асертивни? Каква е разликата между 
асертивност и агресивност? Вижте капаните и разликите в това да сме асертивни и агресивни. 
Продължителност: 2 часа с почивка след първия час или по уговорка с членовете на групата.
Материали: Флипчарт, маркери, работни материали (вж по-долу), DVD плейър и телевизор. 
Упражнения
• Проверка. Какви промени наблюдавате у себе си или у детето си след последната сесия? 

Дискутирайте въпроси от сесията миналата седмица и случки от седмицата.

• Какво е асертивното поведение? Цели: родителите да преценят доколко са асертивни и да  
се почувстват уверени, че използват асертивно поведение, а онези, които обикновено са пасивни,  
да опитат някои асертивни изрази, докато говорят за страховете си да заявят потребностите си.  
Дискутиране посредством транзакционен анализ – запазване на поведение на „възрастен“, без 
използване на агресивно поведение/тон за получаване на съдействие. 

• Тест за асертивност. Направете го с групата (дайте на всеки по едно копие на въпросите). Обратна 
връзка от родителите, резултатите отговарят ли на очакванията им? 

• Стратегии за това как да сме асертивни. Дискусия с групата относно какви типове поведение се 
считат за асертивно/пасивно/агресивно. Капани при това да сме асертивни и агресивни.

Работни материали
• Тест за асертивност 

• Стратегии за това как да сме асертивни

• Какво представлява асертивното поведение? работен материал, който остава за вас 

• Типове поведение – работен материал, който остава за вас 

• Езикът на тялото – работен материал, който остава за вас 

Бележки по диалога от филма 
В тази сесия няма заснемане на родителите. 
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Тест за асертивност
По-долу следва общ тест за вашата асертивност или пасивност. Помислете върху твърденията и оградете числото, което ви 
описва най-точно. НЯМА верни или грешни отговори.

0 
Никога

1 
Понякога

2 
Често

3 
Обикновено  
или винаги

1 Колебая се дали да говоря, за да не ме помислят за 
глупав/а или агресивен/а

2 Когато изказвам твърдение, звуча все едно задавам 
въпрос

3 Гледам надолу или скръствам ръце, когато говоря
4 Отнасям се пренебрежително към комплиментите, 

които получавам
5 Чувствам се неудобно, когато ме хвалят за нещо, 

което правя добре
6 На хората им е лесно да се възползват от мен
7 Гледам да съм тих/а, за да има мир
8 Често се случва да казвам „да“, когато имам 

предвид НЕ
9 Чувствам се виновен/а, когато казвам НЕ 
10 Често избягвам да изразявам мнението си
11 Давам обещания, за които по-късно съжалявам
12 Лесно се оставям да ме убеждават да върша разни 

неща за другите
13 Приемам каквото ми предлагат, дори да не е това, 

което съм искал/а
14 Не казвам нищо, когато имам усещането, че с мен 

са се отнесли несправедливо
15 Поставям се в затруднено положение, за да избегна 

конфликт
16 Говоря с недомлъвки вместо да изразя чувствата си 

директно
17 Карам други хора да говорят вместо мен
18 Чувствам се разочарован/а че не съм казал/а 

каквото съм мислел/а или чувствал/а
19 Страдам незабележимо, когато ме критикуват 

незаслужено или обиждат
20 Трудно ми е да звуча уверено, дори когато знам, че 

съм прав/а
21 Лесно ми е да помоля за помощ, без да чувствам 

тревога
22 Когато съм под напрежение ставам рязък/а и 

остър/а с хората.
23 Крия се зад хумора и сарказма, когато трябва да се 

справя с трудни ситуации.
24 Игнорирам хората, които ме разстройват.

Съберете числата, за да получите приблизителен резултат. Колкото по-голямо е числото, 
толкова сте по-пасивни, а по-ниските стойности показват колко сте асертивни.

Общо

Работни материали

(Адаптирано от Alberti & Emmons, 1986)
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Стратегии за това как да сме асертивни

Опишете  Опишете ситуацията, напр. „Очаквах да дойдеш в 10 сутринта, както се бяхме разбрали 
миналата седмица, а ти не дойде.“

Изразете  Изразете начина, по който се чувствате, напр. „Не бях особено доволен/а, приготвих се за 
излизане, а можех да правя нещо друго, ако знаех, че нямаше да идваш.“

Уточнете  Уточнете какво искате, напр. „Ако организираме нещо за в бъдеще и не можеш да дойдеш, или 
ако ще закъсняваш, би ли ми звъннал/а предварително?“

Изяснете  Изяснете какво ще се случи, ако човекът отсреща не го направи, напр. „Ако се повтори, повече 
няма да си правя уговорки с теб.“

Общото цяло:

ПАСИВНОСТ АСЕРТИВНОСТ АГРЕСИВНОСТ

Работни материали

(Разработено от „Спри за промяна“, 2014)
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Какво представлява асертивното поведение?
„Между хората, както и между нациите, уважението един към друг гарантира мира.“

Бенито Хуарес

Хората успяват да са асертивни, защото уважават себе си и ценят своите лични преценки, мнения, желания и потребности 
и, по-важното, зачитат тези права и у другите хора.

Определение
Поведение, което позволява на човек да действа в името на своя интерес, да отстоява себе си без излишна тревожност, да 
изразява откровени чувства без задръжки, или да упражнява личните си права без да отрича правата на другите, наричаме 
асертивно поведение. 
Да действаме в името на своя интерес: това е свързано с капацитета да взимаме житейски решения (за кариера, връзки, 
начин на живот, хобита), да поемаме инициатива (да подхващаме разговори, да организираме дейности), да се доверяваме 
на собствената си преценка, да си поставяме цели и да работим за тяхното постигане, да молим за помощ от другите, 
комфортно да участваме в общуването.
Да отстояваме себе си: това включва казването на „Не“, поставянето на граница на собствените ни време и енергия, 
реакция при критика, отказ или гняв, изразяването, поддържането или защитаването на собственото ни мнение.

Бариери пред асертивността

• Какви са някои от бариерите пред това да сте асертивни? 

• Много хора не смятат, че имат право да са асертивни.

• Много хора изпитват силна тревожност / страх да са асертивни.

• На много хора им липсват социалните умения за ефективно себеизразяване.

• Според проучванията обаче, възпитаването на асертивни реакции помага за премахването на 
изпитваната до момента тревога при междуличностните отношения.

Харта на асертивните права
Всеки е роден с уникален потенциал и свободна воля – да решава сам за себе си, да преценява сам за себе си, да допуска 
грешки и да се учи от тях, да отказва молби и да казва „Не разбирам“ или да си променя мнението. Докато сме деца не 
се съмняваме в тези неща. Повечето деца за асертивни – те знаят какви са правата им и не се колебаят да ги изразяват – 
понякога, докато се превръщаме от дете във възрастен се ограбваме сами и позволяваме на околните (поради възпитание 
през детството и погрешни знания) да ограбват собствените ни права.
Като първа стъпка към това да станем асертивни, трябва да осъзнаем правата си като личности. По-долу следва „Харта 
на асертивните права“. За тези, които не вярват, че имат право да водят свободен, независим живот и все пак да се 
наслаждават на дълготрайни и хубави междуличностни взаимоотношения, препоръчваме да помислят върху следната 
харта. Ако сте се разочаровали силно от хората и живота като цяло, или от невъзможността да имате близки и смислени 
взаимоотношения и в същото време, да запазите идентичността си. Следната таблица ще ви помогне да затвърдите себе 
си като човек с висока стойност!
Хартата на асертивните права
1. Имате право към вас да се отнасят уважително и достойно.
2. Имате право да имате и изразявате своите собствени чувства и мнения.
3. Имате право хората да ви слушат и взимат на сериозно.
4. Имате право да критикувате собственото си поведение, мисли и емоции и да поемате сами 

отговорността за тяхното привеждане в действия и последиците от това.
5. Имате право да допускате грешки и да отговаряте за тях.
6. Имате право да казвате: „Не знам.“
7. Имате право да казвате: „Не разбирам.“
8. Имате право да искате информация (включително и от специалисти).
9. Имате право да си променяте мнението.
10. Имате право да получавате онова, за което сте платили.

Работни материали
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11. Имате право да изберете професията си.
12. Имате право да изповядвате собствената си религия.
13. Имате право да поискате каквото желаете (като сте наясно, че отсрещният човек има правото да каже „не“).
14. Имате право да придобивате знания.
15. Имате право да кажете „не“ без да се чувствате виновни.

Имате право да вършите каквото и да било, стига това да не нарушава правата на другите. Вие също можете да правите 
добавки към този списък!

Колко е важно невербалното поведение при асертивността
Друго погрешно схващане сред хората е, че за да сме асертивни, трябва да владеем много добре езика, на който говорим.
Много хора приемат асертивността като вербално поведение и вярват, че трябва да могат да подбират точните думи, за 
да се справят ефективно с дадена ситуация. Начинът, по който изразяваме асертивно послание е нещо много по-важно от 
точните думи, които използваме. Това, което е нужно, е да бъдем честни и директни, тъй като голяма част от всяко послание 
бива предадено невербално.

Компонент на асертивното поведение
Много често, освен това да знаем кои думи да подберем, начинът, по който се държим и по който изговаряме нещо, могат да 
имат дори по-силен ефект.
Вашето тяло: Разгръщане на асертивна представа чрез тялото.
Вашето тяло действително общува. Вашите изрази на емоция, стойката, израженията на лицето и тонът на гласа са 
изключително важни за развитието на асертивност. 
Контакт с очите: Когато говорите на някого, къде гледате? Ако директно гледате към човека, докато говорите, това помага 
да предадете своята искреност и да подсилите прямотата на посланието си. Ако обаче гледате надолу или встрани през по-
голямата част от времето, вие показвате липса на увереност. Жените често имат проблем да гледат хората в очите, защото 
много от нас са възпитавани, че е по-женствено да гледаме встрани или надолу. В някои култури, като индийската, се счита 
за неуважително жените да гледат в очите мъже или лица, ползващи се с авторитет.
Но това да гледаме някого спокойно в очите е важно, когато искаме да изглеждаме асертивни и заинтересовани и показва 
уважение към човека отсреща. Това не означава да се вторачваме постоянно и да караме човека срещу нас да се чувства 
некомфортно. Погледнете човека в очите, след това можете да погледнете настрани за няколко секунди и да сведете поглед 
леко, така че да се фокусирате върху устата на човека, докато ви говори.
Упражнявайте се в това да осъществявате добър контакт с очите и обърнете внимание на разлики в качеството на 
общуване. По-добре ли слушате? Внушавате ли повече интерес и получавате ли по-голям интерес относно това, което 
казвате?

Изражения на лицето 
Някога виждали ли сте човек да се опитва да изрази гняв, докато се усмихва или се смее? Такова нещо просто не се случва. 
Успешната асертивност изисква изражение, което е в съответствие с посланието. Нека лицето ви казва същото, което и 
думите. Чрез повече фокусиране върху усещането в лицето си, можете да започнете по-съзнателно да контролирате своите 
изражения, за да станат по-естествени.

Стойка на тялото
В ситуация, която изисква да се изправите лице в лице с даден проблем, е добре да направите именно това – да се 
изправите! Активната и изправена стойка придава допълнителна асертивност към посланието ви, докато пригърбена, 
пасивна поза незабавно дава на отсрещния човек предимство, както и всяка склонност от ваша страна да се облягате назад 
или да се отмествате далеч.
Жестове: Спокойната употреба на жестове може да добави дълбочина и сила на посланието ви, както и да подскаже за 
откритост, самоувереност и спонтанност от страна на говорещия. Жестикулирането обаче не бива да е хаотично и нервно.
Глас: Тон, интонация и сила Начинът, по който използваме гласа си е жизненоважен елемент в общуването. Помислете 
върху трите измерения на гласа си.
Съдържание: Разбира се, че онова, което казвате, е важно, но спонтанността на изказа е много по-важна. Това означава, 
например, да казвате „Много съм ти ядосан/а.“, а не „Ти си кучи син“ или да обиждате или нападате хората. Хората, които 
се колебаят, защото не знаят какво да кажат, трябва да се упражняват да казват нещо, с което да изразят откровените си 
чувства в дадения момент. Това може да се окаже от голямо значение и да ви направи още по-асертивни.
Съществуват и други компоненти, които могат да предадат дадено наше послание като гладкия изказ, изразяване в 
подходящия момент, слушане, разстояние/физически контакт, дори и теглото и външният ни вид.

Работни материали
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Намаляване на тревожността и насърчаване на отпускането
При сблъсък със заплашителни ситуации много хора (особено не-асертивните) стават тревожни. Тяхната тревожност 
ги парализира и контролира. Какво се случва с нашето тяло, когато изпитваме тревога? Главоболие, „нервен стомах“, 
астма и „световъртеж“ са често срещани физически показатели за тревожност. При по-острите форми тревожността може 
да е толкова сериозна, че да предизвика язви, мигрена и сърдечен удар. В допълнение към физическия дискомфорт, 
тревожността също така може да предизвика и емоционален дискомфорт, напр. „да изпаднеш в ступор“, „да загубиш ума и 
дума“.
Ако се научите да се отпускате може да се борите с тревожността. Това може да ви помогне и да чувствате повече 
контрол върху собственото си тяло. Отпускането може да се постигне и чрез йога, медитация, разходка, отпускаща 
мускулите.

Техники за асертивност

Господи, дай ми спокойствието да приема онова, което не мога да променя,  
куража да променя онова, което мога и мъдростта, за да ги различа. Анонимен 

 
Развален грамофон: или постоянство. Един от най-важните аспекти на това да сме вербално асертивни, е да 
проявяваме постоянство и да повтаряме отново и отново това, което искаме без да се ядосваме, да се дразним или 
да викаме. Упражнявайки се да говорим все едно сме развален грамофон, ние се учим на постоянство и на това да не 
се отклоняваме от темата на разговора, да казваме онова, което искаме да кажем и да игнорираме всички странични 
проблеми, споменати от човека, пред когото демонстрираме асертивността си. Използвайки „разваления грамофон“, вие 
не се влияете от нищо, което казва събеседникът ви, а продължавате, със спокоен глас, да повтаряте онова, което искате 
да кажете, докато събеседникът ви не се съгласи с молбата ви или не се съгласи на компромис.
За да станете асертивен човек, в социална среда, трябва да усъвършенствате две умения. Първо, трябва да се 
упражнявате да слушате за знаци, които човекът срещу вас издава за себе си. Освен това за хората е по-лесно да говорят 
за себе си, когато показвате интерес към нещата, които са важни за тях.
Второто умение е себеразкриване. Това включва разкриване на информация за вас самите – как мислите, чувствате 
и реагирате спрямо информация, представена от другия. Това позволява двустранното провеждане на комуникация. Тук 
контактът с очите е особено ценен. 
Това, което наричаме замъгляване, представлява умение, което възпитава приемането на манипулативна критика чрез 
спокойно потвърждаване пред човека, който ни критикува, че вероятно има някаква истина в това, което той/тя казва, 
като в същото време оставаме сами свои съдници за стореното. Това е много ефективно умение за понижаване на 
чувствителността ни към критика и реално намаляване на случаите, в които сме критикувани от другите. Това мигновено 
поставя психологическа дистанция, граници между вас и човека, когото „замъглявате“. Замъгляването би трябвало да 
се използва при негативно запитване. При негативното запитване вие не отговаряте на изказванията на критикуващия с 
отрицание, защита или конта манипулативна критика от ваша страна. Вместо това разчупвате манипулативния цикъл като 
активно се опитвате да извлечете повече информация от критикуващия ви, по хладен, неемоционален начин. Трябва да 
приемаме грешките и недостатъците си без да се налага да се извиняваме. Това ви позволява да гледате по-спокойно 
на негативните аспекти от вашето поведение или личност без да ставате отбранителни, тревожни или да прибягвате до 
отричане.
Допустим компромис: Когато използвате своите вербални асертивни умения, понякога е практично (когато усещате, че 
самоуважението не е поставено под съмнение), да предложите допустим компромис на другия човек или да се съгласите, 
когато такъв е предложен на вас.
Вече може би сте разбрали, че асертивността не е проста характеристика. Тя зависи от човека и от ситуацията, но преди 
всичко е начин на живот, съставен от привилегии, както и от задължения за всеки човек.
Не всеки обаче е асертивен през цялото време. Има (и винаги ще има) моменти, когато реагираме неасертивно, агресивно 
и асертивно. Една от целите на „Спри за промяна“ е да ви помогне да усъвършенствате своите асертивни умения, а 
способността ви да избирате начина си на поведение в дадена ситуация, сама по себе си представлява асертивност.

Работни материали

(Разработено от „Спри за промяна“, 2014)
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Работни материали

Типове поведение

Пряка агресия Непряка агресия

Пасивност Асертивност

Деспотичен / арогантен / застрашителен / 
нетолерантен / твърде самоуверен / деспотичен

Саркастичен / измамен / амбициозен / подмазващ 
се / манипулативен / причиняващ чувство за вина

Изчакващ / оплакващ се / безпомощен / покорен / 
нерешителен / извинителен

Директен / честен / положителен / приемащ / 
отговорен / спонтанен

Какво бихте могли да направите с...

Ако бях на твое място, щях да  

постъпя по следния начин 

Махни се от пътя ми Не ме xxxxx за теб 

Как смееш
Аз винаги печеля 

Не се тревожи, мога да се справя

Ще се разболея, ако

Мъченичеството е моят

    с
е държиш така

      
     начин на живот

Доста добре за някой като теб

Не разбираш ли от шега?

Разбира се, че не съм ядосан

Каквото искаш – аз съм съгласен

Нищо не ми се получава

Наистина съжалявам

Не съм важен

Не бива да създавам конфликти

Чакам животът ми да стане по-добър

Чувствам  
се... 

Аз имам право да бъда себе си, ти 
имаш право да бъдеш себе си

Моят живот е моя отговорност

Аз съм 
добре, ти  
си добре

Не съм  
идеален

Ще поема  
риск

(Разработено от „Спри за промяна“, 2014)
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Езикът на тялото

Работни материали

Лично пространство
Уважавайте личното пространство на другите.

Твърде близо? Твърде далеч?

Асертивна стойка
Изправете се. 

Дръжте главата си високо. 
Чувствайте се силни и равнопоставени. 

Вярвайте в себе си.  

Изражение на лицето
Лицето ви казва ли това, което казвате и самия вие?

Жестове
Избягвайте нервните жестове. Използвайте подходящи 

жестове.

Контакт с очите
Гледайте към човека – не в земята. 

Избягвайте втренчването. 
Гледайте приветливо, директно.

Интонация
Бъдете интересни, а не монотонни. 

Избягвайте сарказма.

Сила на гласа
Настройте силата на гласа си. 

Следете скоростта си.

(Разработено от „Спри за промяна“, 2014)
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Част 4: Програмата „Спри за промяна“ 

Сесия 8: Работа в групата на родителите
Цели на сесията: Родителите да посочат промени в отношенията с детето си. Поглед върху самочувствието на родителя и 
на младежа. 
Продължителност: 2 часа с почивка след първия час или по уговорка с членовете на групата. 
Материали: Флипчарт, маркери, работни материали (вижте по-долу), DVD плейър и телевизор. 
Упражнения
• Проверка. Дискутирайте въпроси от сесията миналата седмица и случки от седмицата.  

Цели: Насърчаване на родителите да посочат промени в отношенията с детето си. Медиаторите  
търсят различен начин за справяне с дадени ситуации Напишете положителни промени на флипчарта 
(Забележка: някои родители може да имат отрицателно отношение поради скорошен инцидент или ако 
са в лошо настроение – медиаторът следва да помогне на тези родители да се замислят за промени, 
които може би са споменавали в предходни сесии). 

• Самочувствие за родители и за младежи. Цели: Родителите да осъзнаят какво смъква тяхното 
самочувствие и това на детето, както и да идентифицират нещата, които могат да изградят 
самочувствие. Използвайки йерархичната подредба на потребностите според Маслоу, вижте доколко 
е важно потребностите ни да са удовлетворени. От основните потребности като безопасност, топлина 
и сигурност, потребността от принадлежност и любов, до самочувствието и потребността от постигане 
на успех и признание. Първо дискутирайте какво влияе върху самочувствието на родителя. След това 
попитайте за самочувствието на детето (поискайте практически примери). Използвайте флипчарта. 

• Според родителите, тяхното дете има ли положителна нагласа към самото себе си? Използвайте 
работните материали, за да насърчите дискусия. Вижте как тези прояви на любов и привързаност 
влияят положително на младежите според нас. Как можете да разберете, че детето ви го е грижа 
за вас? 

Работни материали
• Какво представлява самочувствието?

• Йерархия на потребностите (Маслоу)

• Кранчето на самочувствието 

• Фунията на самочувствието

Бележки по диалога от филма 
Медиаторите от двете групи се срещат преди сесията, за да изгледат видеото, показано в сесия 7.  
Родителите виждат реакциите на младежите към въпросите им и реакциите им се записват. 
Обърнете внимание на раздела с диалога от филма (от стр. 41).
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Какво представлява самочувствието?
Самочувствието представлява нашата представа за нас самите или какво изпитваме към самите себе си. Съставено е от 
мисли и чувства, които изпитваме към себе си. Те може да са положителни или отрицателни. Колкото повече положителни 
чувства имаме за себе си, толкова по-високо е самочувствието ни. Колкото повече отрицателни чувства имаме за себе си, 
толкова по-ниско е самочувствието ни.

Доброто самочувствие може да се получи чрез:

• Чувство на увереност

• Добро мнение за себе си

• Положителна нагласа

• Радване на децата ни

• Приятна работа

• Заобикалящата ни среда

• Другите хора

• Външния ни вид

• Получаването на комплименти

• Взимането на нещата в наши ръце

• Приятели

• Партньори

• Компанията на положително настроени хора

Ниското самочувствие може да ни накара да се чувстваме:

• Унили при мисълта за себе си или за живота си

• Неуверени

• С отрицателна нагласа

• Пасивни

• Самотни

• Критични към самите себе си

• Отхвърлени 

• Неразбрани от хората

• Неспособни да следваме мечтите си

Работни материали

(Разработено от „Спри за промяна“, 2014)
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Работни материали

Първоначалната йерархия на потребностите, пет-степенен 
модел 
1. Биологични и физиологични потребности – въздух, храна, вода, подслон, топлина, секс, сън.
2. Потребност от безопасност – защита от природни стихии, сигурност, ред, законност, ограничения, стабилност.
3. Потребност от принадлежност и любов – работна група, семейство, привързаност, връзки.
4.  Потребност от признание – самочувствие, постижения, умелост, независимост, статус, доминантност, престиж, 

управленчески отговорности.
5.  Потребност от самоусъвършенстване – реализиране на личния потенциал, себереализация, стремеж към личностно 

израстване и върхови усещания.
 
Маслоу (1954 г.) твърди, че човешките потребности са подредени йерархично:

Само- 
усъвър-

шенстване
Преследване на вътрешен  

талант Креативност Реализация

Самочувствие
Постижение Усъвършенстване  

Признание Уважение

Принадлежност – любов
Приятели Семейство Съпруг/а Любовник/ца

Безопасност
Сигурност Стабилност Липса на страх 

Психологически
Храна Вода Подслон Топлина

(Адаптирано от Maslow, 1954)
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Фунията на самочувствието

Постоянно изтичане

Нивата на самочувствието 
зависят от външни фактори и 
само-“захранване“

Филтър

Ако нивата на 
самочувствието спаднат 
твърде много, може да 
се наложи да отидете до 
вашия личен лекар или да 
потърсите помощ от друг 
специалист, който да ви 
подкрепи през този период.

Околните

Кой подхранва  
моето самочувствие?

Аз

Работни материали

(Разработено от „Спри за промяна“, 2014)
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Кранчето на самочувствието

Неща, които спомагат за  
самочувствието ми:

Неща, които отнемат от 
самочувствието ми:

 

 

Работни материали

(Разработено от „Спри за промяна“, 2014)
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Част 4: Програмата „Спри за промяна“ 

Сесия 9: Работа в групата на родителите
Цели на сесията: Дискутирайте напредъка по целите, които са си задали. Родителите казват как си почиват и как се грижат 
за себе си и каква подкрепа получават. Разберете дали скоро са отделяли време да направят нещо приятно заедно с детето 
си и как е преминало. 
Продължителност: 2 часа с почивка след първия час или по уговорка с членовете на групата. 
Материали: Флипчарт, маркери, работни материали (вижте по-долу), DVD плейър и телевизор. 
Упражнения
• Проверка. Дискутирайте въпроси от сесията миналата седмица и какво е било положението през тази 

седмица. 

• Цели – какъв напредък имат? Дискутирайте в група, какъв напредък имате по своите цели? Покажете 
целите на флипчарта от предната седмица. 

• Как се грижите за себе си? Грижа за себе си, осъзнаване на това колко е важно да се грижите за себе 
си. Идентифицирайте какво правят родителите, за да се грижат за себе си. Колко е важно да правите 
нещо за себе си и да можете да си почивате, ако трябва да се грижите за другите и да функционирате 
като родител.

• Каква подкрепа имате? Цели: Да се определи каква подкрепа ползват/искат родителите и защо това 
е толкова важно. (Бъдете внимателни към онези в групата, които може би нямат подкрепа. Помогнете 
им да помислят за подкрепа от групата, ако е подходящо). Използвайте флипчарта и инициирайте 
дискусия около различните механизми или хора, оказващи подкрепа. Родителите често твърдят, че 
според тях, подкрепа е, когато знаят, че има и други хора с подобни проблеми. Това може би е момент, 
в който, ако хората се чувстват комфортно, и ако медиаторът усети, че е удачно, родителите могат да 
си разменят номера за контакти. 

• Прегледайте план за съвместни дейности с децата им – как са преминали? Цели: да се 
подчертаят ползите от положителните изживявания между родители и деца. Родителите дават примери 
за провеждане на конкретни положителни дейности с децата си. Помислете как това се е отразило на 
тях и на детето и как може би е повлияло на тяхната връзка.

Бележка към медиаторите да информират групата: Следващата седмица децата ви ще имат за задача да напишат нещо 
за друг член от тяхната група – помогнете им да се подготвят, така че да имат време да помислят върху това. 
Работни материали
• „Да бъдеш родител на тийнейджър“ 

• Каква подкрепа имате? 

Бележки по диалога от филма 
Медиаторите от двете групи се срещат преди сесията, за да гледат видеото, показано в сесия 8.  
Оценъчна сесия с филм, в която родителите/настойниците отговарят на въпроси, свързани с тяхното впечатление  
от програма „Спри за промяна“.
Обърнете внимание на раздела с диалога от филма (от стр. 41).
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Да бъдеш родител на тийнейджър
След като детето ви е вече тийнейджър, изискванията за положените от ваша страна време и усилия са различни в 
сравнение с времето, когато детето е било по-малко.
В по-ранните години е трябвало да храните, къпете и да утешавате детето си. Сега то вече е пораснало и все повече се 
грижи само за себе си. Вашият тийнейджър обаче все още се нуждае от практическа помощ и активно участие от страна на 
родителите. Например, тийнейджърите може да са ангажирани с най-различни социални и извънкласни дейности, така че 
да трябва да ги карате с колата или да ги водите от едно място на друго. В същото време, самите вие може би работите по 
повече часове или сте заети с други дейности.
Наред с практическите изисквания към времето ви е възможно да съществуват и някои емоционални предизвикателства. 
Например, навлизането в пубертета може да предизвика чувства на несигурност у вашия тийнейджър и тревога у вас. 
Възможно е също така да се безпокоите и за социалните и емоционални промени у вашия тийнейджър. А след това идват и 
емоционалните възходи и падения на възрастта след пубертета.
Приятелите и връстниците в тези години на промяна ще станат по-важни за вашия тийнейджър, но това не означава, че вие 
сте по-малко важни. Вие все още играете важна роля в живота на своя тийнейджър и здравите отношения със семейството 
и приятелите са от жизнена важност за здравето му и за неговото социално и емоционално развитие.

Намиране на време за вас
Това да сте родител на тийнейджър може да е трудна работа и сега е точно толкова важно да се грижите добре за себе 
си, както и докато детето ви е било по-малко. Грижите за вашето физическо и психическо здраве могат да ви помогнат да 
останете спокойни и последователни и да се справяте по-добре със стреса и конфликтите, които се появяват.
Възможно е да откриете, че разпокъсването между потребностите на детето ви, работата ви и другите ви ангажименти 
ви оставя съвсем малко време за вас самите. Ето някои предложения за освобождаване на време в натоварения семеен 
график.

Домашни отговорности
За родителите с партньори може да е полезно да говорите с вашия съпруг/а/партньор за това как домашната работа може 
да се разпредели между вас и децата. Можете да опитате да дадете на детето си повече отговорности за задачите из къщи.
Преговарянето с вашите тийнейджъри за домашните задължения може да помогне за разчупването на тяхната съпротива 
към тази идея. Например, можете да им дадете избор между едно или две неща, срещу които тийнейджърът няма нищо 
против. Тук има няколко предимства: работата се разпределя по-добре, а вашият тийнейджър трупа опит за самостоятелен 
живот. Например, тийнейджърът може да иска да се научи да готви прости ястия или да пере и глади дрехи.

Семейни планове и графици
Ако имате семеен седмичен график, това може да ви помогне да следите ангажиментите на всички, както и да намирате  
време за себе си. Това може да е шанс за вас да обясните на тийнейджъра си, че вие също имате нужда от време за себе 
си. Това време ще ви даде повече енергия и ентусиазъм за моментите, които прекарвате с тийнейджъра си.

Мрежи за подкрепа
Възможно е бабите и дядовците, семейството и приятелите да могат да прекарват време с вашия тийнейджър, за да 
освободят малко време за вас. Също така можете да се организирате с други родители, чиито тийнейджъри са ангажирани 
със същите дейности като вашето дете, да прекара то известно време с тях. Това може да ви освободи по още няколко часа 
седмично и освен това, в допълнение, ви помага да изградите нови приятелства и мрежи за подкрепа.

Работни материали
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Запазване на свежи взаимоотношения
За родителите с партньори, според проучванията, задоволството от връзката и задоволството от това да сте родители, са 
силно свързани. 
Така че грижата за връзката с партньора ви е всъщност начин да се грижите за своите родителски способности.
Ето някои предложения от родители относно запазването на силни и свежи партньорски взаимоотношения:
• Говорете един с друг за своите чувства и усещания като родители на тийнейджър

• Показвайте привързаност, почитание и благодарност към партньора си

• Отделяйте време да говорите с партньора си – нещо толкова просто като това да намерите времето да 
обсъдите деня си един с друг, може да е добра идея

• Всяка седмица отделяйте време само един за друг. Това може да означава да правите всякакви неща 
– да тренирате някакъв спорт, да се разхождате заедно след вечеря, да си уговаряте редовни срещи за 
кафе, да играете карти или игри или каквото друго харесвате като двойка.

• Отделете време за забавни преживявания като двойка. Например, ако тийнейджърът ви е достатъчно 
голям, може да прекара уикенда при негов приятел или при баба и дядо, а вие да си направите една 
мини-почивка.

• Прекарвайте време заедно у дома. Например, може да си уговорите среща, на която да приготвите 
специална вечеря, да гледате любим филм или да слушате любимата си музика, докато вашият 
тийнейджър е в стаята си, има приятел на гости или е навън.

Да останем щастливи и здрави
Вашето физическо и психическо здраве е от жизнена важност за способността ви да се грижите за семейството си. 
Физическото и психическо здраве обаче не е нещо, което се случва от само себе си – трябва да се грижите за себе си, ако 
искате да останете щастливи и здрави.
Запазването на положителна нагласа и мисъл за бъдещето може а ви помогнат да се справите с някои от възходите и 
паденията на тийнейджърските години. Ако имате лош ден или сте се скарали със сина/дъщеря си, опитайте да си зададете 
въпроса: „Трябва ли наистина да се караме за това? Не може ли в случая просто да го/я остави да прави каквото иска?“ 
Когато вече не се занимавате с дребните неща, пестите време и енергия за по-важните въпроси като здравето на детето си, 
неговата безопасност и благоденствие.
Ако наум си казвате положителни неща, това също може да ви помогне да сте по-малко стресирани и да бъдете по-
щастливи. Например, ако вашият тийнейджър предложи да помогне на някого, можете да си кажете: „Браво – радвам се, че 
съм научил/а детето си да мисли така за другите.“ Време е да се поздравите за всичката добра работа, която сте свършили, 
за да изведете тийнейджъра си до този етап.
Семейните ритуали могат да изградят семейна сплотеност и благоденствие. Независимо колко отегчени могат да изглеждат, 
за тийнейджърите семейните ритуали също са успокояващи. Сред примерите може да включим редовни неделни вечери, 
религиозни церемонии или редовни семейни излизания. Ритуалите помагат на тийнейджърите да се чувстват обичани и 
част от семейството. Те също така могат да ви помогнат да имате положителна нагласа за семейните отношения.
Физическата дейност е важна в много етапи от живота ни, а на ден са нужни 30 минути на ден, за да се поддържаме 
физически и психически здрави. Това може да е просто половин часова разходка или тренировка, но ако имате повече 
време с порастването на тийнейджъра ви, можете да опитате и нещо ново. Ако именно това търсите, можете да опитате 
успокояващи дейности като йога, медитация или упражнения за дълбоко дишане, както и нещо по-раздвижено.
Важно е да се уверите, че отговаряте на собствените си потребности, както и на тези на семейството си. Запомнете, че 
здравият и щастлив родител е ефектвен родител.

Работни материали
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Да запазите връзката си
Годините след тийнейджърството са времето, когато родители и деца започват да прекарват повече време разделени. 
Това, отчасти, е защото тийнейджърите имат нужда да изследват взаимоотношенията си с приятели и други хора извън 
семейството си. Това им помага:
• да развият усещане за зрялост

• да разберат къде е тяхното място в света на големите млади хора

• да развият свои независими ценности и вярвания.

Вашият тийнейджър обаче все още име нужда от силна връзка с вас, за да се чувства защитен и сигурен, докато се изправя 
срещу предизвикателствата на годините след тийнейджърството.
Запазването на връзката ви включва изграждане на близост в отношенията чрез това да сте отзивчиви и на разположение 
за човека отсреща. Става дума за нещо повече от това да прекарвате време един край друг – все пак, членовете на едно 
семейство понякога могат да споделят едно и също физическо пространство без наистина да имат връзка помежду си.
Това свързване може да е небрежно, което включва използването на чести ежедневни разговори за изграждане на близост.  
Свързването може и да е планирано – т.е., когато планирате време да правите заедно нещо, което и двамата обичате.

Бъдете непринудени

Непринуденото свързване е начин да използвате ежедневните разговори за изграждане на близост. Най-добрите 
възможности за непринудено свързване са когато вашият тийнейджър започне разговор с вас – това обикновено означава, 
че е в настроение за разговор.
Съвети за непринудено свързване
• Спрете каквото вършите и се фокусирайте върху момента. Дори за няколко секунди, дайте на 

тийнейджъра си своето пълно внимание. Свързването работи най-добре, когато излъчвате посланието 
„Точно сега, ти си най-важното нещо за мен“.

• Гледайте тийнейджъра си, когато той ви говори. Действително слушайте какво ви говори. Това изпраща 
посланието, че онова, което има за казване е важно за вас.

• Покажете интерес. Насърчавайте тийнейджъра си да разширява съдържанието на това, което казва и 
обърнете внимание на неговата гледна точка, мнение, чувства, очаквания или планове.

• Слушайте без да сте съдник или да критикувате. Вашата цел е да бъдете с детето си, не да давате 
съвети или да помагате, освен ако то не поиска точно това.

• Просто бъдете наоколо – може да сте в кухнята, докато детето ви е в неговата стая. Тийнейджърите се 
чувстват добре, когато знаят, че имат на разположение източник на подкрепа.

• Когато оставите настрана това, с което се занимавате в момента и наистина слушате своите 
тийнейджъри, вие им показвате, че те са наистина важни, уважавани и заслужаващи вашето време.

Планиране на моментите на свързване

Планираното свързване включва отделянето на време, през което с вашия тийнейджър да правите неща, които и двамата 
харесвате.
Напрегнатото ежедневие и повечето време, което прекарвате поотделно може да затруднят прекарването на забавни 
моменти заедно. Затова е нужно да го планирате. Тийнейджърите не винаги са ентусиазирани да прекарват време с 
родителите си, но си заслужава да настоявате да го правят – поне понякога.

Работни материали
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Съвети за планирано свързване 

• Определете заедно ден и час. Трябва да намерите време, което да е удобно и за вас и за детето ви. 
Първоначално може да е полезно това време да е по-кратко.

• Оставете тийнейджърите да изберат какво може да правите и следвайте техните предложения. Това 
ще ги мотивира да искат да прекарат време с вас.

• Съсредоточете се върху това да се наслаждавате на компанията на своя тийнейджър. Опитайте се 
да бъдете ентусиазиран партньор и активно подкрепяйте тийнейджъра в заниманията му – самото 
занимание е по-малко важно от споделеното забавление и разговорите с тийнейджъра ви.

• Бъдете по-скоро заинтересовани и приемащи, отколкото коригиращи детето си или даващи му съвет. 
Не е лесно да се откажете от ролята на учител и наставник, но това е моментът за изграждане и 
подобряване на вашите взаимоотношения. Така че, ако забележите грешка или по-лесен начин да 
направите нещо, оставете нещата така, без да ги коментирате. 

• Продължавайте да опитвате и запазете положителна нагласа. В началото вашият тийнейджър може 
да не е толкова ентусиазиран колкото вас да участва в такива дейности, но не се отказвайте. Като за 
начало, гледайте планираните периоди да са кратки и вашият тийнейджър ще започне да харесва 
времето, прекарано с вас.

Преодоляване на пречки
Вашето дете отказва да разговаря с вас за нещата, с които се занимава. 
Вие и вашия тийнейджър може да се почувствате по-близки, ако извличате максимума от непринудените разговори през 
деня. Всеки кратък разговор е възможност да слушате и говорите спокойно, с положителна нагласа.
Имате чувството, че само вие полагате усилия. 
Ако сте мили и съпричастни със своя тийнейджър, това може да помогне за създаване на добра воля и положителни 
чувства. Често дребните неща оказват голямо влияние – напр., когато казвате „моля“, когато прегръщате детето си, когато го 
потупвате по рамото, когато чукате преди да влезете в стаята му, когато готвите любимото му ястие, давате му награди или 
го изненадвате със забавления.
Този подход създава по-положителна среда, дори ако тийнейджърът не иска да се присъедини. Наблегнете на това, че 
вършите добри дела, дори и когато нямате особено желание за това. Ако чакате да усетите положителната нагласа преди 
да започнете да се държите положително, може никога да не го направите.

Опитът на един родител 
„Когато синът ми беше в началото на тийнейджърските си години се тревожех за едно негово приятелство с дете, 
което познаваше от детската градина. В детската градина често ги разделяли един от друг, защото говорели и се 
хилели прекалено много. След като и двамата се преместиха в една и съща гимназия се притеснявах, че този приятел 
влияе лошо на сина ми и го дърпа назад. 
В една книга за родители прочетох нещо, което наистина ми помогна. Авторът пишеше, че ние, като родители, никога 
няма да разберем какво вижда детето ни в дадени приятели. Може обаче да е полезно, ако отделим време и видим какво 
предлага този приятел на нашето дете и какво положително може да се наблюдава; това наистина би помогнало. 
Следващия път, когато приятелят му беше на гости чух много смях от стаята на сина ми и това беше смях, в който 
си личеше истинска наслада. Разбрах, че този приятел разсмива сина ми най-много от всичките му приятели, които 
идваха на гости. Той можеше да направи сина ми щастлив и да го накара да се радва на разни неща. 
От този момент нататък отношението ми към този приятел се промени и се чувствах по-щастлива, че той и синът 
ми са приятели. Те са все още приятели и той е един от най-верните другари на сина ми и знам, че мога да му имам 
доверие да се грижи за сина ми, ако някога се наложи.“
Pam Nicholls, Rise 

Работни материали

(Адаптирано от Raising Children Network, 2014) http://raisingchildren.net.au)
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Каква подкрепа имате?
Положителна подкрепа Подкрепа, която помага

Какви са предимствата на тези помощници? Защо тези помощници са полезни?

Каква друга подкрепа би била полезна на семейството ви?

Работни материали
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Сесия 10: Работа в групата на родителите
Цели на сесията: Насърчаване на семействата да се замислят за положителните промени. Вижте какво работи добре 
и набележете нови цели за в бъдеще. Изяснете всичко от последните 9 сесии, което групата би желала да преговори. 
Обърнете внимание на напредъка по идентифицираните бариери от седмица 9. 
Продължителност: 2 часа. Първият час е с родителите, а през втория родителите и младежите се събират отново. 
Материали: Флипчарт, маркери, работни материали (вж по-долу), DVD плейър и телевизор. 
Карти (за упражнението за утвърждаване), сертификати за двете групи и храни/напитки (ако е приложимо), панделка и 
снимки от сесиите за последното, закриващо упражнение. 
Упражнения
• Проверка. Изяснете всичко от последните девет сесии, което групата би желала да преговори. Уверете 

се, че те добре са разбрали полезните стратегии/теории. Преговорете извършената работа, ако е 
необходимо. Обърнете внимание на напредъка и идентифицираните бариери от деветата сесия. 

• Какво се е променило? Цели: Родителите да кажат какво е сработило добре. Има ли цели, които 
биха желали да си поставят за в бъдеще? Изяснете какво е сработило добре и как са се променили 
отношенията между родителите и техните деца. Дискутирайте в групата какво се е променило за 
всяко семейство. Използвайте флипчарта, за да може групата да види значимите промени, които са 
постигнати. 

• Карти и утвърждаващи мисли. Родителите/настойниците получават карта с утвърждаващи мисли от 
членовете на групата. Осигурете карта с името на всеки участник. Всички членове на групата написват 
по една положителна утвърждаваща мисъл върху картите на другите участници. Размяна на картите. 

• Сертификати. Раздайте сертификатите (това може да стане, когато групата се събере заедно, за да 
гледат DVD филма). 

• Гледане на DVD филма – Групата на младежите и тази на родителите се събират заедно, за да 
гледат финалния DVD филм и да слушат компактдиска*, записан от групата на младежите (* или друга 
креативна творба, която са създали). 

• Формуляри за финална оценка. Попълват се от родителите. 

• Упражнение с панделки. (Предложение за завършващо упражнение). Използвайки панделка, всички 
участници, заедно, държат дълга лента за панделка в кръг. След това лентата се реже на различни 
места, за да се „съберат“ младежите и техните родители/настойници. Това е символичен жест, че ще 
си тръгнат „заедно“. Може да е полезно, ако на пода в кръга поставите някои от работните материали, 
които са използвали при сесиите, както и откъде могат да получат подкрепа, напр.:

– Колелото на взаимно уважение 
– Снимка на мобилен телефон 
– Родителите и децата имат права 
– Близки центрове за услуги за жени и полицейски управления 

Работни материали
• Полезни телефонни номера или агенции, с които родителите могат да се свържат 

•  Сертификати – „Добра работа“ и „Обещавам“

Бележки по диалога от филма 
• През последния час от сесията групите на родителите и на младежите се събират, за да гледат 

завършения DVD филм и да слушат компактдиска. 
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Част 4: Програмата „Спри за промяна“ 

Настоящото удостоверява, че

 
 
 
е преминал/а 10-сесии по  
програма „Спри за промяна“ 

Поздравления!

Дата

Сертификат за завършване
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Обещавам...
Обещавам да:

✓ Поемам отговорност за собственото си поведение 

✓ Да се замислям върху поведението си и да се уча от грешките си

✓ Да се отнасям към нашето семейство с уважение

✓ Да се отнасям към нашия дом с уважение

✓  Да съм насърчаващ/а и уверен/а в себе си и способността си да се 
променям

Подпис на родител 

Дата

Младеж

Обещавам
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Работни сесии на групата на 
младежите
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4.6 Работни сесии на групата на младежите

Програма на младежа в 10 сесии
Всяка сесия е в две части: терапевтична и групова дискусия, последвани от креативен аспект. 
Допълнителни бележки за всяко от описаните упражнения можете да намерите в края на бележките към тази сесия. 

Сесия 1: Младежи
Материали
• Табло за писане, цветни и обикновени химикалки, хартия за декорации и лепило

• Въпросници преди оценка – За попълване от младежите преди началото на сесията 

Упражнения
• Добре дошли в „Спри за промяна“ и представяне. Младежите се представят.  

Как се казваш и какво те накара да се засмееш тази седмица? 

• Споразумение на групата 

• Отърсване. Младежите да се фокусират върху сесията предварително като се отърсят от ежедневните 
си тревоги и стрес.  

• Надежди и бариери в „Спри за промяна“. Какво искат младежите от програмата и възможни бариери 
за осъществяване (упражнение с таблото за писане). 

• Наративна терапия / Пустинен остров. Какви сили и умения притежават младежите, които да 
спомогнат за промяна в тяхното поведение? Как те могат да се използват за подпомагане на личните 
им взаимоотношения? (стр. 137)

• Какво запомнихме. Младежите споделят какво са научили, върху какво ще се замислят и какви изводи 
са си направили от сесията.

Резюме на задачите за сесия едно 
• Въпросници преди събирането на групата 

• Записване на мобилните номера на младежите

• Регистър 

• Оценка за сесията на медиаторите

Креативна сесия 1 
Моля, обърнете внимание на бележките към креативната сесия (виж стр. 45). 
Бележки по диалога от филма 
Преглед на уводната сесия (10 минути) 
Обърнете внимание на раздела с диалога от филма (от стр. 41).
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Сесия 2: Младежи
Материали/оборудване 
• Хартия за флипчарта и химикалки, регистър на присъстващите, храна/почерпка, седмични графики, 

които да се показват – споразумения на групата; въпроси и засегнати проблеми 

Работни материали за насърчаване на дискусия 
• Изрази за съгласие/несъгласие

• Изображения за съгласие/несъгласие – „палец нагоре“ или „палец надолу“ 

• Изображение на пустинен остров за дискусия/упражнение 

Упражнения
• Приветстване с добре дошли и припомняне на споразумението на групата (за новодошлите, ако 

има) 

• Отърсване. Младежите да се фокусират върху сесията предварително като се отърсят от ежедневните 
си тревоги и стрес. 

• Съгласни или не? Цели: Да се идентифицират мислите, чувствата и нагласите на младежите 
спрямо насилническото поведение. Дайте възможност на модераторите да разберат гледните точки 
на младежите относно живота, който живеят. Използвайте работните материали за „съгласие“ или 
„несъгласие“ (стр. 137).

• Какво запомнихме. Младежите споделят какво са научили, върху какво ще се замислят и какви изводи 
са си направили от сесията.

Креативна сесия 2
Моля, обърнете внимание на бележките към креативната сесия (виж стр. 45). 
Бележки по диалога от филма 
Младежите измислят какви въпроси искат да зададат на родителите/настойниците си и всички въпроси биват записани от 
модераторите. 
Обърнете внимание на раздела с диалога от филма (от стр. 41).
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Сесия 3: Младежи 
Материали/оборудване 
• Хартия за флипчарта и химикалки, регистър на присъстващите, храна/почерпка, седмични графики, 

които да се показват – споразумения на групата; въпроси и засегнати проблеми 

• Кратки филмчета, които да се показват чрез DVD плейър/телевизор 

Работни материали за насърчаване на дискусия 
• Идентифициране на насилническо поведение – списък с изказвания на тема „Какво представлява 

насилническото поведение?“

Упражнения
• Отърсване. Младежите да се фокусират върху сесията предварително като се отърсят от ежедневните 

си тревоги и стрес. 

• Къде виждаме агресия и насилие? В малки групи младежите разглеждат и идентифицират 
случаите, в които виждат насилие, заплашване и агресивно поведение. Помогнете за установяване 
на представата на младежите за насилие и агресия в обществото и информирайте медиаторите за 
познанията на младежите относно агресията и насилието (стр. 138).

• Идентифициране на насилническо и контролиращо поведение. Чрез кратки филмчета (техника за 
поглед отстрани), младежите могат да идентифицират насилническо поведение, какво получават те 
самите от собственото си поведение и вероятното въздействие върху околните (стр. 138).

• Типове насилническо поведение. Представяне на четири различни типа насилническо поведение 
посредством типовете, идентифицирани от предходна дейност (стр. 139).

• Какво запомнихме. Младежите споделят какво са научили, върху какво ще се замислят и какви изводи 
са си направили от сесията.

Креативна сесия 3
Моля, обърнете внимание на бележките към креативната сесия (виж стр. 45). 
Бележки по диалога от филма 
На младежите биват зададени въпросите от началото, като това се записва, за да се покаже на родителите 
Вижте списъка от въпроси в раздела за филмовия диалог. Всички те ще бъдат задавани на всеки участник.  
Всеки младеж бива заснет индивидуално.
Обърнете внимание на раздела с диалога от филма (от стр. 41).
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Сесия 4: Младежи 
Материали/оборудване 
• Хартия за флипчарта и химикалки, регистър на присъстващите, храна/почерпка, седмични графики, 

които да се показват – споразумения на групата; въпроси и засегнати проблеми 

Работни материали за насърчаване на дискусия 
• Диаграма на спечеленото и изгубеното

• Колелото на взаимно уважение – частта с насилието 

Упражнения
• Отърсване. Младежите да се фокусират върху сесията предварително като се отърсят от ежедневните 

си тревоги и стрес 

• Колелото на взаимно уважение. Младежите разглеждат цикъла на насилие и идентифицират 
насилническото поведение, което използват, за да манипулират взаимоотношенията си със 
своя(своите) родител/и настойник/ци и братя и сестри.

• Ползи и загуби. Членовете в групата идентифицират какво печелят от своето насилническо поведение 
и какво губят от него. Включване на материалистичните, емоционални, образователни и финансови 
аспекти, както и тези, свързани с взаимоотношенията. Разделете групата на две и се фокусирайте 
върху един компонент, след това разменете двете половини и после коментирайте като една група (стр. 
139).

• Какво запомнихме. Младежите споделят какво са научили, върху какво ще се замислят и какви изводи 
са си направили от сесията.

Креативна сесия 4 
Моля, обърнете внимание на бележките към креативната сесия (виж стр. 45). 
Бележки по диалога от филма 
Без заснемане на филм за младежите – родителите записват своите въпроси. 
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Сесия 5: Младежи 
Материали/оборудване 
• Хартия за флипчарта и химикалки, регистър на присъстващите, храна/почерпка, седмични графики, 

които да се показват – споразумения на групата; въпроси и засегнати проблеми 

Работни материали за насърчаване на дискусия 
• Конвенция на ООН за правата на децата и родителите 

• Отърсване. Младежите да се фокусират върху сесията предварително като се отърсят от ежедневните 
си тревоги и стрес 

• Въздействието от моето насилническо поведение върху околните. Младежите обръщат внимание 
на вредата, причинена на околните в резултат на тяхното поведение, като включват семейството, 
приятелите, роднини, домашни любимци, съседи и т.н.

• Описание на работата на младежа, сравнена с тази на родителя: младежите следва да се замислят 
върху това какви са техните права и отговорности като младежи в семейството и какво очакват от 
родителите си. Целта на това упражнение е да се укрепят подходящите граници и убеждения, свързани 
с правата ни, както и да се даде възможност на младежите да осъзнаят и оценят всичко, което техните 
родители/настойници правят за тях.

• Какво запомнихме. Младежите споделят какво са научили, върху какво ще се замислят и какви изводи 
са си направили от сесията

Креативна сесия 5
Моля, обърнете внимание на бележките към креативната сесия (виж стр. 45). 
Бележки по диалога от филма 
Младежите гледат въпросите на своите родители и записват отговорите си. Младежите гледат записа като група, а 
отговорите им се записват индивидуално. 
Обърнете внимание на раздела с диалога от филма (от стр. 41).
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Сесия 6: Младежи 
Материали/оборудване 
• Хартия за флипчарта и химикалки, регистър на присъстващите, храна/почерпка, седмични графики, 

които да се показват – споразумения на групата; въпроси и засегнати проблеми 

Работни материали за насърчаване на дискусия 
• Как общуваме? (диаграма) 

• Стилове на общуване (типове комуникация) 

• „Аз“ Послание

Упражнения 
• Отърсване. Младежите да се фокусират върху сесията предварително като се отърсят от ежедневните 

си тревоги и стрес 

• Как общуваме? Обърнете внимание на начина, по който общуваме, както и на вербалната и 
невербална комуникация.

• Стилове на общуване. Замислете се, използвайки картинките за комуникация (асертивна, агресивна 
и пасивна) и разберете как те се отразяват на взаимодействието на младежите с околните и какъв е 
резултатът, който могат да постигнат в живота си.

• „Аз“ Послание – обърнете внимание и научете стратегия за това как да комуникирате асертивно. 
Вижте как да се обръщате към хората, как да усещате техните чувства и асертивно да питате какво 
искат/от какво се нуждаят. Домашна работа – Упражнявайте „Аз“ Посланието и получаването на 
обратна връзка следващата седмица; разкажете как е преминал един такъв опит. За допълнителни 
бележки вижте бележките в края на тази сесия (стр. 141).

• Завършване. Програмата завършва след четири седмици. Обърнете внимание на това как се чувстват 
младежите, как се подготвят за завършването, какво биха искали да преговорят, каква друга помощ/
подкрепа биха искали и от каква подкрепа биха имали нужда след края на програмата? (използвайте 
флипчарта).

• Какво се е променило? Групата следва да идентифицира положителните промени, които са 
направили, за да постигнат промяна вкъщи. Това дава възможност на младежите да започнат да се 
фокусират и да идентифицират про-социални поведения и взаимодействия.

•  Какво запомнихме. Младежите споделят какво са научили, върху какво ще се замислят и какви изводи 
са си направили от сесията.

Креативна сесия 6

Моля, обърнете внимание на бележките към креативната сесия (виж стр. 45).  

Бележки по диалога от филма
В тази сесия няма заснемане на младежите.
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Сесия 7: Младежи
Материали/оборудване 
• Хартия за флипчарта и химикалки, регистър на присъстващите, храна/почерпка, седмични графики, 

които да се показват – споразумения на групата; въпроси и засегнати проблеми 

Работни материали за насърчаване на дискусия 
• Последователност за контрол на гнева (изображения-знаци за бомба/дявол/тяло) 

Упражнения 
• Отърсване. Младежите да се фокусират върху сесията предварително като се отърсят от ежедневните 

си тревоги и стрес 

• Гняв. Какво е гневът, как се усеща / как изглежда?

• Последователност за контрол на гнева. Представете и упражнете последователността за контрол 
на гнева, демонстрирана от медиатора и след това повторена от младежите. Фокусирайте се върху 
външните задвижващи импулси – какви ситуации карат младежите да стават гневни?

• Негативни мисли за самите себе си. Младежите следва да идентифицират видовете отрицателни 
мисловни процеси, които имат като реакция на даден импулс и защо тези процеси служат като 
оправдание за поведението им / защо ги разгневяват още повече, защо не са полезни.

• Завършване. Отново споменете завършването – програмата ще завърши след три седмици. Обърнете 
внимание на това как се чувстват младежите, как се подготвят за завършването, какво биха искали да 
си припомнят, каква друга помощ/подкрепа биха искали и от каква подкрепа биха имали нужда след 
края на програмата? (записвайте на флипчарта)

• Какво запомнихме. Какво се е променило? 

Креативна сесия 7
Моля, обърнете внимание на бележките към креативната сесия (виж стр. 45). 
Бележки по диалога от филма
Медиаторите на групите се срещат преди сесията, за да гледат видеото, показано в сесия 6.
Младежите виждат реакциите на родителите спрямо въпросите им и реакциите им биват записани.
Обърнете внимание на раздела с диалога от филма (от стр. 41).
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Сесия 8: Младежи
Материали/оборудване 
• Хартия за флипчарта и химикалки, регистър на присъстващите, храна/почерпка, седмични графики, 

които да се показват – споразумения на групата; въпроси и засегнати проблеми 

Работни материали за насърчаване на дискусия 
• Диаграма на тялото

• Положителни мисли за самия себе си – изображение на ангел 

• Намаляване на гнева 

Упражнения 

• Отърсване. Младежите да се фокусират върху сесията предварително като се отърсят от ежедневните 
си тревоги и стрес 

• Преглед на последователността за контрол на гнева. Фокусиране върху следващите стъпки:

• Проекция върху тялото. Младежите идентифицират своите физиологични реакции спрямо гнева. 
Всеки от тях прави очертание около някой от другите младежи или около медиатора, така че да се 
получи карта на тялото, след което рисуват или записват реакциите си. 

• Положителни мисли за самия себе си (мислене във връзка с последствията). Младежите 
преосмислят последствията от нападателното поведение и как то ще се отрази на живота им за в 
бъдеще, как хората се отнасят към тях и какво получават младежите от живота.

• Положителни мисли към самия себе си (емпатия). Младежите определят причините, поради които 
харесват/обичат своите родители/настойници (емоционални, практически) и записват три положителни 
неща за тях,

• Намаляване на гнева. Младежите научават и упражняват три техники за намаляване на гнева – 
дишане, броене и визуализиране.

• Завършване. Отново споменете завършването – как се чувстват младежите, как се подготвят за 
завършването, какво биха искали да си припомнят, каква друга помощ/подкрепа биха искали и от каква 
подкрепа биха имали нужда (сложете отговорите в плика) след края на програмата?

• Какво запомнихме. Какво се е променило? 

Креативна сесия 8
Моля, обърнете внимание на бележките към креативната сесия (виж стр. 45). 
Бележки по диалога от филма
В тази сесия няма заснемане на младежите.



Част 4: Програмата „Спри за промяна“ 

  134Партньорство по програма ©Break4Change 2015

Сесия 9: Младежи
Материали/оборудване 
• Хартия за флипчарта и химикалки, регистър на присъстващите, храна/почерпка, седмични графики, 

които да се показват – споразумения на групата; въпроси и засегнати проблеми 

Упражнения 
• Отърсване. Младежите да се фокусират върху сесията предварително като се отърсят от ежедневните 

си тревоги и стрес 

• Какво можете да направите вместо да нападате? Използвайки Колелото на взаимно уважение 
младежите идентифицират поведения, стратегии, инструменти и емоции, които могат да използват, 
които са ненападателни и про-социални, така че да променят своето насилническо поведение, 
да подобрят своите взаимоотношения с родителят(родителите) си, семейството си и бъдещите 
си взаимоотношения с други хора. На този етап младежите може да изпитат притеснение, че 
възвръщането на доверието може да не стане толкова бързо, колкото би им се искало. Акцентирайте 
върху това, че трябва да се придържат към положителните промени, че имат избор да се държат по 
подходящ начин, и че ще придобият дългосрочни ползи и награди! 

• Резюмиране на програмата. Преговорете инструментите, идентифицирани от младежите и упражнете 
различни стратегии. Закачете групови аспекти из стаята и кажете на младежите да изберат някой от 
тези аспекти, които биха искали да разгледат и упражняват в дълбочина.

• Отново споменете завършването. Програмата завършва след една седмица. Обърнете внимание на 
това как се чувстват младежите, как се подготвят за завършването, какво биха искали да си припомнят 
отново, каква друга помощ/подкрепа биха искали и от каква подкрепа биха имали нужда след края на 
програмата? (запишете на флипчарта)

• Какво запомнихме / Какво се е променило? 

Креативна сесия 9
Моля, обърнете внимание на бележките към креативната сесия (виж стр. 45). Това е последната креативна сесия за 
младежите. 
Бележки по диалога от филма
Медиаторите както от групата на младежите, така и от групата на родителите се срещат преди сесията, за да гледат 
видеото, показано в сесия 8. 
Обърнете внимание на раздела с диалога от филма (от стр. 41).
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Сесия 10: Младежи
Материали/оборудване
• Хартия за флипчарта и химикалки, регистър на присъстващите, храна/почерпка, седмични графики, 

които да се показват – споразумения на групата; въпроси и засегнати проблеми 

Упражнения 
• Отърсване. Младежите да се фокусират върху сесията предварително като се отърсят от ежедневните 

си тревоги и стрес 

• Резюмиране на програмата. Преговорете инструментите, идентифицирани от групата и упражнете 
различни стратегии. Закачете групови аспекти из стаята и кажете на хората от групата да изберат някой 
от тези аспекти, които биха искали да разгледат и упражняват в дълбочина.

• Положителни коментари. Нека всеки човек да идентифицира нещо което харесват/уважава у другите. 
Ако вече сте правили това по време на креативната сесия чрез „битка с комплименти“, можете да 
направите упражнение върху положителните ролеви модели за в бъдеще, качества, които те харесват у 
себе си и как биха могли да продължат да работят върху тези умения занапред.

• Какво се е променило за тях / цели за бъдещето? Нека всеки младеж да посочи главната промяна 
за самия него в поведението му / в семейството му и по едно нещо, върху което би искал да продължи 
да работи занапред.

Бележки на медиаторите за финалната сесия
През последния час от сесията, вместо да проведат обичайната креативна сесия, родителите и тийнейджърите се събират 
на едно място, за да гледат завършения DVD филм и да слушат компактдиска с музика като награда за усилията им. 
Раздават се сертификатите.
• Упражнение с панделки. (Предложение за завършващо упражнение). Използвайки лента за панделка, 

съберете всички участници в група и срежете лентата на различни места, за да съберете младежите 
и техните родители/настойници заедно. Това е символичен жест, че ще си тръгнат „заедно“. Може 
да е полезно, ако на пода в кръга поставите някои от работните материали, които са използвали при 
сесиите, както и откъде могат да получат подкрепа, напр.:

– Колелото на взаимно уважение 
– Снимка на мобилен телефон 
– Родителите и децата имат права 
– Близки центрове за услуги за жени и полицейски управления 

Бележки по диалога от филма
През последния час от сесията групите на родителите и на младежите се събират, за да гледат завършения DVD филм и да 
слушат компактдиска. 
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4.7 Упражненията с младежите в повече подробности 

Отърсване (всички сесии) 
Цели
• Моделиране на поведението чрез споделяне, дори и да са имали труден ден е полезно за младежите 

да споделят в група. Модераторите също споделят. Младежите споделят проблеми, които им влияят в 
момента, така че да укрепят комуникацията и доверието между участниците в групата.

• Разберете, че макар и да имате проблеми/неща, които ви влияят, вие все пак можете да се фокусирате 
и концентрирате върху други житейски предизвикателства и отговорности. 

• Участниците са способни да оставят проблемите настрана, за да могат изцяло да се посветят на 
програмата.

Оборудване
• Хартия за декориране / химикалки / кошче за отпадъци

Метод
1. Модераторите обясняват поставената задача – „напишете нещо, което ви тревожи или което не ви дава 

мира, което може да се отрази на концентрацията и фокуса ви в групата.“
2. Младежите и модераторите записват какво им влияе.
3. Всички, един след друг, споделят проблемите си. Важно: Модераторите трябва да предизвикат 

предразсъдъците, престъпното или анти-социално поведение на младежите. След като всеки се е 
изказал и след като предизвикателствата са изяснени, те хвърлят листовете в кошчето

4. Модераторите питат групата каква е била целта на занятието и настояват за отговор.
5. Обяснете целта на задачата – споделянето на проблеми, хвърлянето им в кошчето, за да изхвърлим 

проблема, взаимна подкрепа, фокусиране върху сесията и развитие на житейското умение за справяне, 
дори ако сме изправени пред трудности.

Надежди и бариери (сесия 1) 
Цели

• да се определи какво искат те от програмата.
• да се определи какво може да им попречи да станат част от процеса или да направят промени.

Метод

• Дайте възможност на всеки от групата да каже какво иска да постигне от посещението си на програма 
„Спри за промяна“.

• Съберете колкото можете примери за бариери пред участие в процеса и насърчете групата да открие 
решения и/или предложете свои решения.
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Наративна терапия / Упражнение с пустинен остров (сесия 1)
Цели

• Да се започне с безопасна сесия, която акцентира силните страни и уменията на младежите.
• Да се изгради увереност и уважение.
• Това обезоръжава групата чрез фокусиране върху техните силни страни и представлява нещо различно 

от това, което изпитват обикновено.
• да се идентифицират прехвърляеми силни страни и умения, които те притежават с цел подпомагане на 

промяната в тяхното поведение и как тези неща могат да се използват за укрепване на техните лични 
взаимоотношения и за редуциране на насилническото им поведение.

Оборудване
• Хартия/хартия за окачване на таблото за писане
• Маркер/флумастери
• Изображение на пустинен остров 

Метод
• Разделяне на малки групи
„Знам, че си имате някои проблеми, но днес няма да се фокусираме върху тях. Надявам се да нямате 
нищо против? Днес искаме да видим какви силни страни и умения имате, какво сте постигнали в 
миналото и в какво сте добри.“

Можете ли да ми кажете в какво сте добри? 
„Аз съм корабокрушенец на пустинен остров, нямам никакви умения, а вие (младежите) сте 
пристигнали на острова ми. Какво бих харесал/а у вас, докато сме корабокрушенци на този остров 
или какво можете да допринесете за живота тук?“

• Уверете се, че сте приканили младежите да посочат защо са добри в нещо и как са го постигнали, 
напр., някой от младежите казва: „Аз съм добър скейтбордист“, отговорът следва да е „Как си станал 
добър?“, „С тренировки“, „Колко време ти отне? Как постъпваше, когато не можеше да направиш 
нещо?“, „Продължавах да опитвам, а ако се чувствах ядосан си почивах.“, „Значи понякога можеш да 
контролираш гнева си и съответно можеш да си отдаден на това да подобриш нещо?“ Това може да е 
свързано и с писането на домашни, училищната работа и т.н.

Съгласие / несъгласие (сесия 2)
Цели

• младежите изказват своите гледни точки и мнения по зададените от медиаторите въпроси, като трябва 
да се обосноват.

• Медиаторите разбират ценностите и убежденията на младежите спрямо насилието, властта и 
контрола, уважението, половете и т.н.

• Очертаните проблеми могат да сформират бъдещи области на работа по време на програмата. 

Оборудване

• Знаци за съгласие и несъгласие във двата края на стаята
• Пространство, в което да се местите

Метод

• Разчистете място и поставете знаците в срещуположни краища на стаята
• Изчетете на глас предварително подготвени изречения 
• Нека младежите да застанат до знака, с който са по-съгласни
• Питайте различни членове на групата за техните причини
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Къде виждаме агресия и насилие? (сесия 3) 
Цели

• Разберете условията и факторите за младежите и наблюдавайте насилническото поведение и агресия. 
• Акцентирайте пред младежите и медиаторите доминирането на агресията. 
• Обърнете внимание на разликата между агресия, насилие и контролирана агресия, напр. в спортни 

предавания на живо или по телевизията. 

Оборудване
• Маркери
• Табло за писане и хартия 

Метод
• Нека младежите да напишат или нарисуват всички места и ситуации, при които виждат агресия или 

насилие. 
• Проведете дискусия, за да идентифицирате разликата между агресията и насилието спрямо 

контролираната агресия напр. при спорт по телевизията като бокс
• Инициирайте дебат за това как да избягваме насилието. 
• Дайте възможност на медиаторите да установят преобладаването (реално или привидно) на агресия и 

насилие, които младежите изпитват. 

Идентифициране на насилническо поведение (сесия 3) 
Цели
• Чрез кратки филмчета младежите могат да идентифицират нападателното поведение.

• Способност да разберем какво печелят хората от насилническо и контролиращо поведение.

• Идентифициране на вероятното въздействие върху околните.

Оборудване
• Кратки филмчета на DVD плейър/телевизор 

• Регистър за власт и контрол 

• 4 листа хартия, закачени на флипчарта
Метод
• Младежите гледат кратките DVD филмчета (ако са налични) 

• Използвайки регистъра за контрол на гнева (на флипчарта, за да вижда групата), младежите 
идентифицират областите на насилие, какво са си мислели младежите, въздействието върху околните, 
така че да изградят емпатия; размишляват и върху това какво са искали те самите и какво са 
получили?

Регистър за контрол на гнева (сесия 3) 
• Какво искаха?

• Какво получиха?

• Какво насилническо поведение показваха?

• Какво са си мислели според вас?

• Какво са изпитвали?

• Как поведението им се е отразило на човека срещу тях/как се е почувствал той?

• Как се чувстваха след случката?
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Какво представлява насилието? (сесия 3) 
Цели 
Младежите следва да могат да идентифицират различните категории насилие
• да идентифицират къде в цикъла на насилие попада тяхното насилническо поведение и да осъзнават, 

когато поведението им е насилническо

• да идентифицират агресивното, а насилието не е просто агресия. 

• Възможност медиаторите да повдигнат въпроса за сексуалното насилие. 

Оборудване
• 4 отделни листа, формат А4

• Маркери
Метод
• 4 отделни листа хартия, поставени на стената, без заглавия.
• Нека младежите да кажат идентифицираните от тях насилнически поведения, а медиаторите да запишат 

примерите върху листите; медиаторите могат и да насърчат младежите да напишат или нарисуват своето 
поведение върху съответния лист. 

• Извличане на допълнителни примери за насилническо поведение.
• Когато листите се запълнят и младежите не могат да идентифицират други поведения, попитайте ги 

защо примерите са разделени и ги помолете да идентифицират в коя категория на насилие са попаднали 
според тях самите. 

• Идентифицирайте различните примери на младежите за насилие върху всяка категория, при която 
младежите са сигурни, че идентифицират типове насилие като агресия, емоционално, финансово и 
сексуално насилие.

• Обяснете всяка категория и подчертайте, че всички те представляват насилническо поведение. 

Какви видове насилническо поведение демонстрирам аз?  
(сесия 3) 
Цели 
• Младежите идентифицират/осъзнават видовете насилническо поведение, което демонстрират у дома.
Оборудване
• Хартия за таблото за писане и химикалки

Метод 
• Нека всеки от младежите от групата да идентифицира всички примери за насилническо и 

контролиращо поведение, които използва вкъщи. Продължавайте да настоявате за отговори за 
изчерпателен списък.

Спечелено и изгубено (сесия 4) 
Цели
• нека младежите идентифицират какво печелят от своето насилническо поведение и какво губят от него.  

Включване на материалистичните, емоционални, финансови аспекти, както и тези, свързани с 
взаимоотношенията.

Оборудване
• Хартия за таблото за писане и химикалки
Метод
• Попитайте всеки от младежите в групата какво печелят от своето насилническо и контролиращо 

поведение – предмети, чувства, финансови облаги, контрол и т.н.

• Попитайте всеки от младежите в групата какво губят от своето насилническо и контролиращо 
поведение – санкции, взаимоотношения, пари, чувства и т.н.
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Колелото на взаимно уважение (сесия 4 и сесия 9) 
Цели 
Младежите идентифицират какви видове насилническо и контролиращо поведение използват, за да контролират и 
манипулират своите взаимоотношения, така че да получат каквото искат.
• За да видят как могат да използват своите способности и контрол по положителен начин, за да 

постигнат промяна в своето поведение и взаимоотношения. 

• За да осъзнаят, че контролиращото поведение може да се превърне в норма и да се отрази на 
бъдещите им взаимоотношения и житейски развръзки. 

Оборудване: Колелото на насилието се превръща в Колелото на взаимно уважение (стр. 150/151)
Метод
• Разделяйки модела на колелото на взаимно уважение като „пица“ групата изследва Тийнейджърската 

сила и Цикъла на контрол и идентифицира насилническото поведение, което тийнейджърите 
използват, за да манипулират своите взаимоотношения със своите родители/настойници и братя или 
сестри и в какви категории попадат видовете поведение.

• Използвайте категориите една по една за цялата група или разделете групата на по-малки групи и 
разпределете „парчетата пица“ по групите и след известно време ги разменете. 

Отговорности на младежите (сесия 5) 
Цели
• Да идентифицират какви са техните роли и отговорности в рамките на домакинството и какво могат да 

направят, за да взаимодействат положително със своите родители/настойници.
• Да започнат да помагат с домакинската работа и да поемат повече отговорност за собствените си 

действия.
• Да изграждат издръжливост и отговорност у младежите
• Да идентифицират житейски умения, от които младежите ще имат нужда в бъдеще.

Метод 
• Идентифицирайте какво младежите правят в момента в домакинството – грижат се за себе си и т.н.

• Вижте как те могат да подобрят взаимоотношенията си и да помагат в домакинството като посочите 
какво ще правят по различен начин занапред, напр. някой младеж може редовно да мие чиниите, без 
някой да го кара.

Описание на работата на родителя, сравнена с тази на  
младежа (сесия 5) 
Цели
• Младежите да разберат какви са отговорностите на техните родители към тях. 
• Младежите да разберат колко е сложно да си родител и всички родителски отговорности.
• Да предизвикате убежденията им спрямо техните нереалистични очаквания и права.
• Младежите да разберат своите отговорности у дома и да развият емпатия към своите родители/

настойници.

Метод
• Питайте младежите какво според тях трябва да правят родителите им, т.е. конкретни задачи, да 

оказват подкрепа, финансова помощ и т.н. 
• Поставете под съмнение погрешните схващания на младежите относно техните права, отговорности и 

очаквания, т.е. младежите имат чувството, че е тяхно право да имат iPhone или лаптоп. Младежите на 
по 11 г. си мислят, че няма проблеми, когато са навън в 2:00 през нощта и др.

• Дискутирайте с групата пример за описание на работата на родителя.
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Влияние на поведението върху другите и върху самите младежи 
(сесия 5) 
Цели 
• Младежите идентифицират как тяхното насилническо поведение влияе на техните родители/

настойници, братя или сестри и други членове на семейството. Младежите също така осъзнават и как 
това ще се отрази на бъдещето им. 

Метод
• Разделете групата на две и работете по една област. След това групите разменят предметните области, 

за да добавят своите гледни точки. Всяка група дава обратна връзка за своите гледни точки и мнения

Как комуникираме (сесия 6) 
Цели 
• Да идентифицираме как комуникираме – думи, разстояние, език на тялото, тон, технологично и т.н.
• Младежите да обърнат внимание на това как хората реагират на различни типове комуникация и как 

това влияе на околните
Оборудване: Хартия за таблото за писане и химикалки. (По избор) изображение на двама души, 
застанали един до друг, с балони, където младежите трябва да идентифицират комуникацията между тях 
(стр. 155).

Метод
• Младежите изказват мнение и идентифицират как според тях комуникират хората. Медиаторите 

записват или карат младежите да записват/рисуват.
• Като използват изображението на двамата души (стр. 155) или като рисуват стилизирани човечета, 

групата идентифицира различните начини, по които хората комуникират вербално и невербално.
• Стимулирайте дискусия за това какво мислят хората за методите. 

Стилове на общуване (сесия 6) 
Цели: Да идентифицират стилове на комуникация и да правят упражнения и ролеви игри за различните стилове 
комуникация
Оборудване: Картинки за различните стилове комуникация
Метод
• Идентифицирайте конфликтна ситуация, в която членовете на групата са изпадали с техните 

родители/настойници. Младежите разиграват ситуацията чрез ролеви игри, използвайки всеки стил на 
комуникация.

• Всеки път „актьорите“ споделят как се чувстват.
• Използвайте друг пример, при който един и същи „актьор“ е в ролята на насилник, на контролиращ, на 

„жертва“ и след това се опитва да бъде асертивен. Останалите в групата могат да спират ситуацията и 
да дават съвет на „актьора-жертва“. 

„Аз“ Послание (сесия 6) 
Цели 
• Младежите упражняват и развиват „сценарий“, по който да комуникират асертивно с околните и да увеличат 

шансовете си да получават каквото искат или за постигане на ситуация, печеливша и за двете страни
Метод
• Направете ролева игра, в която младежите са в конфликтна ситуация, завършила без разбирателство 

или приемлив изход. 
• Нека младежите идентифицират защо не е постигнато подходящо решение. 
• Накарайте младежите, които изпълняват ролевата игра да обяснят как са се чувствали и защо не са 

склонили да постигнат приемлив изход
• Представяне на „Аз“ Послание и упражняване на този инструмент от страна на младежите 
• Младежите определят защо работи. Изиграйте наново ролевата игра. По-долу има пример. 
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„ИМЕ“ – Използвайте името на човека и подчертайте защо това е важно. Накарайте младежите да си обяснят сами 
за себе си защо им харесва да се обръщат към тях по име.
„Чувствам се...“ Накарайте младежите да идентифицират емоцията, как се чувстват и подчертайте, че 
обвиненията карат човека срещу тях да става отбранителен, което води до конфликт. 
„ЗАЩОТО...“ Изразете причина/поведение и отново не обвинявайте другия, напр. „Не си ми върнал моята игра 
PSP, както се разбрахме“.
„ЗА В БЪДЕЩЕ БИХ ЖЕЛАЛ/А...“ Идентифицирайте ясен изход/какво искате.

Какво представлява гневът? (сесия 7) 
Цели 
• Младежите идентифицират какво представлява гневът и разликата между емоция и поведение.

Метод 

•  Младежите назовават това, което мислят, че е гняв и записват примери. Нека младежите, като се 
редуват, да нарисуват или напишат какво според тях представлява гневът. 

• Помогнете на младежите да разберат, че това, което са идентифицирали като гняв е поведение  
и като такова е само симптом на гнева – а не същински гняв.

• Обяснете и разгледайте гнева като емоция.

• Използвайте триъгълника на гнева, за да изясните аргумента.

Последователност при контрол на гнева (сесия 7) 
Цели
• Развиване и заучаване на техника за справяне с гнева им в конкретния момент.

• Изследване на етапите на гнева и идентифициране на това върху какво е необходимо да работят, за да 
спрат агресивните изблици.

• Идентифициране на това, което ги тласка към агресия.

• Идентифициране на негативните неща, които мислят сами за себе си и как това се отразява на 
поведението и как влияе на решенията на младежа и дългосрочното му поведение. 

• Карта на тялото – младежите изследват физиологичните промени в тялото си, резултат от чувствата  
на гняв. 

• Положителни мисли към самия себе си (мислене във връзка с последствията) – младежите изследват 
последствията от насилническото поведение и как то ще се отрази на живота им занапред. 

• Положителни мисли към самия себе си (емпатия) – групата определя причините, поради които 
харесват/обичат своите родители/настойници (емоционални, практически) и записват три положителни 
неща за тях. 

• Намаляване на гнева – младежите научават и упражняват три техники за намаляване на гнева.

Какво запомнихме (всяка сесия)
Цели
• Младежите идентифицират един аспект от сесията, който ще запомнят като урок, ще променят 

поведението си или ще се замислят върху нечия чужда гледна точка. 

Оборудване: Таблото за писане и химикалки.
Метод
• Всеки младеж казва какво е научил или върху какво ще се замисли през седмицата и медиаторът го 

записва. Важно. Всеки от младежите трябва да се изкаже. 
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Работни материали на младежите
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Работни материали

Изображение на пустинен остров (сесия 1)
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Съгласни или не? (сесия 2)

 
Изправете се и коментирайте, подредете хората в групата и питайте: 

Съгласен/ 
а съм 

Не съм 
съгласен/а

Ако/когато хвърлям предмети и чупя разни неща вкъщи, после ме карат да ги заменя 
или да платя за поправката им.

Чувствам се зле, след като съм отправял/а заплахи вкъщи, за да стане на моето.

Никога няма да изпълня заплахите си, така че няма проблем.

Да наречеш майка си кучка/курва/боклук е вид насилие.

Не получавам достатъчно пари.

Ако някой ме разиграва нарочно, имам право да отвърна с агресия.

Работни материали

(Разработено от „Спри за промяна“, 2014)
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Работни материали

Съгласни или не? (сесия 2)

Съгласен/ 
а съм
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Съгласни или не? (сесия 2)

Работни материали

Не съм 
съгласен/а
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Идентифициране на насилническо поведение (сесия 3)
Какво е искал младежът? 
Какво е направил младежът?
• Физическа агресия

• Емоционално насилие

• Заплашително поведение

• Финансово

• Разрушаване на имущество

• Друго вредно поведение

Какво е получил младежът? 
Как може да се чувства младежът по време на инцидента? 
Как може да се чувства другият човек или по какъв начин е бил засегнат? 
• Физическа болка

• Страх или стрес

• Срам

• Вина

• Разочарование

• Загуба на доверие в другите 

Как може да се чувства младежът относно поведението си след инцидента? 

Работни материали

(Разработени от „Спри за промяна“, 2014 г.)
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Ползи и загуби (сесия 4)

Ползи Загуби

Работни материали

(Разработени от „Спри за промяна“, 2014 г.)
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Колело на взаимно уважение

Работни материали

По
др

он
ва

не
 на в

заимното доверие и уважение в семействата 

Избор за използване на насилие за получаване на ж
ел

ан
от

о

Загуба на доверие 
Пренебрегване или нарушаване на 
семейните правила, напускане на 

дома, без да се съобщи на родителите, 
кражби, даване на обещания, които не 

се спазват.

Емоционално насилие
Отправяне на иронични забелжки към 

членовете на семейството,  
вменяване на чувство за вина у тях, 

игнориране, назоваването им с  
обидни думи, псуване, действия,  

които нараняват членовете на  
       семейството отблъскват ги,  

        карат ги да се чувстват,  
          сякаш не са част  

                от семейството.

Омаловажаване,  
отричане, обвиняване  

и оправдаване
Действия сякаш насилието не е  

кой знае какво, изказвания, че вината е 
нечия друга, непоемане на отговорност.  
Аргументиране защо нещо се случило без 
да се вземе под внимание ефекта върху 
околните.

Увреждане и унищожаване на 
собственост и вещи у дома 
   Увреждане или унищожаване на вещи          
    на членове от семейството, 
     увреждане 
      на дома на семейството 
         или на нечий друг дом или  
          поставянето му в риск. ИТ и  

социални мрежи
Използване на  

съобщения / социални  
мрежи за злепоставяне или 
нараняване на членове на 

семейството, осъществяване 
на онлайн достъп до банкови 

сметки или харчене без 
съгласие, представяне под 

чужда самоличност.

Заплахи и  
сплашване
на външен вид, действия, 
викане, изказвания с цел 
сплашване на членовете на 
семейството, отправяне на 
заплахи за самонараняване  
или самоубийство, заплахи  
за използване на оръжия.

Насилие
Неуважение

Нереалистични  
очаквания

Изискване към членовете на 
семейството да ви обслужват, да 

ви дават пари и да правят това, 
което искате да правят.  

Чувство, че имате право  
на тази роля и на  

това да бъдете  
егоистични.

Физическо насилие
Нападане на членове 
на семейството, удряне, 
бутане, блъскане, ритане, 
сграбчване, мушкане, 
удряне с юмрук, използване 
на оръжия.

(Адаптирано от Duluth, 2008 г.)

Избор за ненасилие
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Колело на взаимно уважение

Работни материали

Из
гр

аж
да

не
 на в

заимното доверие и уважение в семействата

Избор за ненасилие

Признаване на  
нуждите на другите

Размисъл относно това 
как вашите отношения, 

поведение и език се 
отразяват на другите,  

разбиране на чуждите 
потребности и начини  

на взаимодействие.

Незаплашително  
поведение
Държание, при което всички 
от семейството се чувстват 
в безопасност и комфортно 
изразяват себе си и  
извършват дейности.

Да сте надеждни
Да сте открити и честни, когато 
преговаряте за договорки със 

семейството, да правите онова, което 
сте казали, че ще направите, да сте 

надеждни и честни.

Комуникация
Изразяване на потребности и чувства 

пряко, ясно и спокойно. 
Да сте асертивни, с желание за  

компромис; да говорите с членове 
от семейството по начин, 

по който бихте желали  
да говорят с вас.

     Да сте отговорни 
Осъзнаване на въздействието 
на поведението, поемане на 
отговорност за поведението 

си; предприемане на стъпки за 
поправяне на поведението си чрез 

искрено общуване.

Уважение към имуществото  
и покъщнината

Оценяване на собствения дом, 
уважаване на собствеността на  

другите членове на семейството, 
принос към грижите за дома.

ИТ и  
социални мрежи

Постигане на съгласие с 
членовете на семейството за 
това как и кога да използват 

и споделят, осъзнаване на 
въздействието от вашата 

агресия върху другите, 
неразглеждане на материали, 

свързани с насилие.

Уважение

Разрешаване на  
проблеми с уважение
Желание за изслушване, 
за оценяване на позицията 
на другия и за работа към 
компромис.

(Разработени от „Спри за промяна“, 2014 г.)
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Конвенция на ООН за правата на детето и родителите  
(сесия 5) 
Това е обобщение

Конвенцията на ООН за правата на детето е първият документ, който прави опит да опише всички права на децата до 
18-годишна възраст. Може да ви е от полза да мислите за тези права като за основни потребности, затова се опитайте да 
заместите „право на“ с „потребност от“.
 
Децата имат права 
• Децата имат право да бъдат уважавани от родителите си или настойниците си, както и да вземат 

участие в решенията, които ги засягат.

• Децата имат право да казват какво желаят, мислят и чувстват, стига при това да не нарушават закона 
или не засягат правата на други хора.

• Децата имат право на неприкосновеност на личния живот, включително личните им писма да не бъдат 
отваряни, нито телефонните им разговори да бъдат подслушвани, освен ако това не е позволено от 
закона.

• Децата имат право на широк набор от информация, особено такава, която би направила живота им по-
добър.

• Децата имат право на подходящи грижи и защита от всички форми на насилие, включително жестоко 
наказание, подценяване или липса на уважение.

• Децата имат право на адекватен стандарт на живот, добра храна, добро здравеопазване и най-добрият 
възможен шанс за пълноценно развитие.

• Децата с увреждания трябва да имат възможност да взимат активно пълноценно участие във 
всекидневния живот и да станат колкото се може по-независими.

• Всяко дете има право на почивка и игра, както и да има възможността да се присъедини към различни 
дейности.

 
И родителите имат права
• Родителите имат правото да бъдат изслушвани и уважавани от децата си, както и децата им имат 

правото да бъдат изслушвани и уважавани от родителите си.

• Родителите имат право на време за почивка и за личностно развитие, както и право на време за себе 
си, заедно със съпруг/а или друг важен за тях възрастен човек.

• Родителите имат право да отложат взимането на решение до момент, когато имат време да помислят.

• Родителите имат право да казват „не“, за да зададат разумни ограничения за своите деца и, в 
границите на разумното, да им позволят да изпитат последиците от игнорирането на тези ограничения.

• Родителите имат право работата им в домакинството да бъде оценена и да получат признание за нея 
от важните хора в живота им, както и от правителствени и държавни органи.

• Родителите имат правото да молят децата си за помощ в домашната работа в разумни граници според  
възможностите на всяко дете.

• Родителите имат правото да изразяват своите ценности и мнения пред децата си, въпреки че не могат 
да ги принудят да имат същите ценности.

• Родителите имат правото на подходяща подкрепа при осигуряването на дължимите права и уважение 
на своите деца.

Работни материали

(Адаптирано от Конвенцията на Организацията на обединените нации за правата на детето, 1989 г.)
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Описание на работата на родителя (сесия 5)
Споделяне на пример с групата. 
Ако напишат реклама за работата на родителя, кой би имал смелост да кандидатства? 

Описание на длъжността 

• Търсят се хора с умения за работа в екип с дългосрочна ангажираност за предизвикателна постоянна 
работа в често хаотична среда. 

• Кандидатите трябва да притежават изключителни комуникационни и организационни умения и да имат 
желание да работят в променливи часове, които ще включват вечерите, уикендите и чести 24-часови 
смени на повикване. 

• Понякога се изисква пътуване с нощувка, включително пътувания до примитивни къмпинги в дъждовни 
уикенди и безкрайни спортни турнири в далечни градове. 

Пътните разходи не се възстановяват. Изпълняват се също значителни куриерски задължения. 

Отговорности 

• Трябва да предоставят обучение на място по основни умения в живота, като например духане на нос. 
Способностите за зашиване на повърхностни рани са плюс. 

• Трябва да имат значителни умения за водене на преговори, разрешаване на конфликти и управление 
на кризи. 

• Трябва да се примирят с дребни пари и добре да владеят управлението на бюджета и ресурсите, освен 
ако не искат да чуват „Той получи повече от мен!“ до края на живота си. 

• Трябва да бъдат в състояние да карат моторни превозни средства безопасно при шумни и 
неблагоприятни условия, като същевременно упражняват горепосочените умения за разрешаване на 
конфликти. 

• Трябва да могат да издържат на критика, като например „Ти не знаеш нищо“. Трябва да са готови да 
бъдат мразени поне временно, докато някой има нужда от £5, за да излезе с приятели. Трябва да са 
готови да си прехапват езика многократно. 

• Трябва да притежават физическата издръжливост на товарно животно и да можете да стигате от 0 
до 100 км/час само за три секунди в случай, че този път писъците от задния двор не са на лъжливото 
овчарче. 

• Трябва да са готови да се изправят пред стимулиращи технически предизвикателства като например 
поправка на малки джаджи, мистериозно мудни тоалети и заседнали ципове. 

• Трябва да следят телефонните обаждания, да поддържат календари и да координират множество 
проекти за домашна работа. 

• Трябва да имат способността да планират и организират социални събирания за клиентите от всички 
възрасти и умствени перспективи. 

• Трябва да бъдат готови да бъдат незаменими в една минута и срам в следващата. 

• Трябва да се справят със сглобяването и тестването на безопасността на половин милион евтини 
пластмасови играчки и устройства, които работят на батерии. 

• Освен това трябва да имат много енергичен предприемачески дух, тъй като „набиране на средства“ ще 
бъде тяхното бащино име. 

Работни материали
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• Трябва да имат разнообразна база от знания, за да отговарят на въпроси като „Какво кара вятъра да се 
движи?“ 

• Трябва винаги да се надяват на най-доброто, но да бъдат подготвени за най-лошото. Трябва да поемат 
окончателна, пълна отговорност за качеството на крайния продукт. 

• Отговорностите също включват поддръжка на подовете и работа по почистването на цялата територия 
на съоръжението. 

Възможност за развитие и повишение 
На практика никаква. Вашата работа е да останете на една и съща позиция с години, без да се оплаквате, като постоянно се 
преквалифицирате и актуализирате уменията си, така че в крайна сметка вашите подчинени да могат да ви надминат. 

Предишен опит 

За съжаление не се изисква. Предлага се обучение на работното място на базата на постоянно изтощаване. 

Заплата 

Вие плащате на тях, като се предлагат чести повишения на заплатата и бонуси. Когато те навършат 18, се дължи балонно 
плащане, защото се счита, че колежът ще им помогне да станат финансово независими. Когато умрете, им оставяте, 
каквото имате останало. Най-странното в тази обратна схема на заплатите е, че в действителност ви харесва и ви се ще да 
можехте да го правите повече. 

Предимства 

Въпреки че не се предлага пенсия, възстановяване на разходите за обучение, няма платен отпуск и не се предлагат стокови 
опции, работата предоставя безкрайни възможности за личностно развитие и безплатни прегръдки до края на живота ви!

Работни материали

(Разработени от „Спри за промяна“, 2014 г.)
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Как общуваме? (сесия 6)

Работни материали

ЛИЦА

ТЕЛА

РЕЧ

КОНТАКТ С 
ОЧИТЕ

ДОКОСВАНЕ

ДИСТАНЦИЯ

(Разработени от „Спри за промяна“, 2014 г.)
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Как общуваме? (сесия 6)

ЛИЦА

ТЕЛА

РЕЧ

КОНТАКТ С 
ОЧИТЕ

ДОКОСВАНЕ

ДИСТАНЦИЯ

Работни материали

(Разработени от „Спри за промяна“, 2014 г.)
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Стилове на общуване (сесия 6)
Стил на общуване Описание Характеристики

Пасивен „Жертвата“ 
• Отстъпва

• Предава се

• Постоянно се извинява

• Избягва конфронтация

• Е подложена на натиск от 
другите

• С нея се разпореждат

• Избяга контакт с очите

• Победен тон на гласа

• Колеблива

• Тих глас

• Затворено тяло

Агресивна „Побойникът“
• Ядосан

• Доминиращ

• Враждебен

• Заплашителен

• Не взема предвид чужди 
чувства или права

• Силен или остър тон на гласа

• Стои твърде близо до другите

• Конфронтационна поза

• Прекъсва

Асертивен • Отстоява правата си

• Уважава нуждите и чувствата  
на другите

• Фокусиран 

• Твърд

• Позиция, в която всички 
печелят

• Отворена стойка на тялото

• Твърда позиция

• Ясна реч

• Спокоен и контролиран

Работни материали

(Разработени от „Спри за промяна“, 2014 г.)
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Упражнение за „Аз“ Послание (сесия 6)
Намерение
• Младежите тренират и развиват сценарий, за да общуват уверено с другите и да подобрят шансовете 

си за това получават това, което искат, или за ситуация, в която печелят всички. 

Метод 
• Игра на роли в ситуация, когато младежът е имал конфликтна ситуация и тя е приключила без 

подходящ и приемлив резултат. 

• Накарайте членовете на групата да посочат защо не е било постигнато подходящо решение

• Помолете младежите, които са участвали в играта на роли, да обяснят как са се чувствали и защо не 
са се съгласили на подходящо решение 

• Въведете „Аз“ Послание и упражнявайте инструмента с младежите 

• Членовете на групата посочват защо той работи 

• Изиграйте отново играта на роли

Обобщение
„ИМЕ“ – Използвайте името на младежа. Накарайте младежа да признае защо това е важно.  
Накарайте ги да обяснят на другите и на себе си защо им харесва да ги наричат с имената им.
„ЧУВСТВАМ…“ Накарайте младежа да посочи емоцията и начина, по който се чувства. Изследвайте как 
обвиняването на други хора кара другия човек да се заинати, което води до конфликт и неполучаване на това, 
което иска. Какво е чувството да бъдеш обвиняван? 
„ЗАЩОТО...“ Изразете причина/поведение и отново не обвинявайте другия, напр. „Не си ми върнал моята игра 
PSP, както се разбрахме“.
„ЗА В БЪДЕЩЕ БИХ ЖЕЛАЛ/А...“ Посочете ясен резултат/какво искате?

Работни материали
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Последователност гняв/контрол на гнева (сесия 7)

Стартиране на процес

Поведение, инцидент или характеристика, 
на която избираме да сме ядосани.

Негативен диалог със себе  
си/дяволски диалог

Търсене на извинения за поведението си, 
обвиняване на другите.

Сигнали на тялото

Как тялото ви реагира на гняв.

Работни материали
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Позитивен вътрешен диалог (сесия 7)

„Ангелски диалог“ 

Работни материали
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Позитивен вътрешен диалог / ангелски диалог (сесия 8)

Отстраняване на негативния вътрешен диалог и  
постигане на успокоение.

Мислене за последиците 

Какво ще се случи с мен / какво ще загубя,  
ако съм агресивен?

Емпатия 

Мислене за другите, поставяне на себе  
си в тяхното положение. ›

›

Работни материали
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Методи за намаляване на гнева (сесия 8)

986
42135

7

1. Дълбоко дишане

Вдишайте за 8 секунди, направете пауза  
и издишайте за 8 секунди.

2. Броене отзад напред 

Започнете с голямо число и бройте  
обратно на 2-ки, 3-ки или 4-ки.

3. Визуализация/безопасен/ 
успокояващ образ 

Представете си или си спомнете сцена или 
място, което ви успокоява. Като алтернатива, 
това може да бъде важно лице във вашия  
живот, което има влияние върху вас.

Работни материали

(Разработени от „Спри за промяна“, 2014 г.)
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Карта на тялото (сесия 8)

Къде усещате гняв?  
Посочете физиологичните промени в телата си, произтичащи от чувството на гняв. 

Работни материали
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Браво!

Дата

Сертификат за завършване

Настоящото удостоверява, че 

 
 
 
е преминал/а 10-сесии по  
програма „Спри за промяна“ 
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Обещавам...
Обещавам да:

✓ Поемам отговорност за собственото си поведение 

✓ Да размишлявам за поведението си и да се уча от грешките си

✓ Да се отнасям към семейството ни с уважение

✓ Да се отнасям към дома ни с уважение

✓  Да оказвам подкрепа и да бъда уверен в себе си и в способността 
си да се променя

Подпис на родител 

Дата

Младеж

Заклевам се
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Част 5: Ресурси
• Формуляр за насочване

• Въпросник за оценка на младежи 

• Въпросник за оценка на родители 

• Въпросник за силните страни и трудностите за родители 

• Формуляр в края на сесията

• Формуляр за съгласие на родители

• Правомощия за надзор 

• Пример за обществено внимание към „Спри за промяна“ 

• Допълнителни материали за четене: ключови текстове, референции и ресурси
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5.1 Формуляр за насочване към „Спри за промяна“ 
Моля, преди да направите насочване, се уверете, че сте говорили с родителите/настойниците за програмата „Спри 
за промяна“. 

„Спри за промяна“ е програма на Брайтън и Хоув за семейства, в които младежите проявяват склонност към 
насилие спрямо своите родител(-и)/настойник(-ци), т.е. удряне, обиждане, отправяне на заплахи, кражби на пари 
или повреждане на вещи в дома и други. Това НЕ е курс по управление на гнева. 
Това е партньорство между Integrated Team for Families (ITF), Rise, Youth Offending Service (YOS) и включва Youth 
Crime Prevention и AudioActive.
• Програмата в 10 сесии започва на (добавете дата тук) както за младежите, така и за техните 

родители, с 1-седмична почивка в средата на срока. 

 - Групата на младежите - (час) 17.30 до 20.00

 - Групата на родителите - (час) 18.00 до 20.00

• 2-те групи протичат успоредно една на друга. 

• Ние насърчаваме и младежите, и родителите да ги посещават; но може да има място и ако 
само родителят иска да присъства. Въпреки това приоритет ще се дава на тези, които искат да 
присъстват като семейство.

• Всяка сесия ще включва стратегии за справяне с агресивно поведение и творчески сесии, 
в които ще се използва изкуство, музика и филми с AudioActive в рамките на групата на 
младежите.

 
Ако познавате младеж/родител/настойник, за когото мислите, че би имал полза и би бил мотивиран да посещава групата, 
моля, вземете предвид следните критерии:
• Участието е доброволно и се изисква съгласието на младежите и родителя(-ите)/настойника(-ците).

• Групите са отворени за младежи на възраст за средно училище 11-16 г. с текуща или проявена 
склонност към агресия и насилие към родител(-и)/настойник(-ци) в дома в последните 6 месеца и, както 
и за родител(-и) или настойник(-ци), които са преживели агресия/насилие от своето дете.

• Групата е отворена само за хора, които искат и са подготвени да работят върху своето поведение. 

• От съществено значение е референтът/ключовият работник/членът на TAF да предоставя 
непрекъсната подкрепа на младежа и родителите/настойниците при прилагането на стратегиите, които 
се изпълняват като част от програмата. Медиаторите на „Спри за промяна“ биха били щастливи да 
подкрепят референта в това. 

• Насочващата агенция носи отговорността да медиира и подкрепя присъствието от страна на младежа  
и родителя/настойника, включително разходите за пътуване. 

• Ще трябва да попълните формуляра за насочване по-долу и да го изпратите на следния електронен 
адрес break4change@brighton-hove.gov.uk. Това е така, за да може да се работи с всеки човек и да 
се гарантира, че те са подходящи да посещават програмата „Спри за промяна“.

 
След процеса на насочване, всяко лице ще бъде поканено да участва в предварителна среща, за да премине оценяване 
преди участието си в програмата. 
„Спри за промяна“ ще организира оценяване след курса след завършването на програмата. 

Ако имате нужда от допълнителна информация относно „Спри за промяна“, моля, изпратете имейл на адрес  
Break4change@brighton-hove.gov.uk
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Моля, уверете се, че сте отговорили на всички въпроси 

Име на младежа:                                              

Възраст:                                                                             Дата на раждане:

Училище:           

Име на родителя(-ите)/настойника (моля, посочете дали е родител или настойник)

Адрес на родителя/настойника: 

Пощенски код: 

Младежът тук ли живее     Да   Не    Ако сте посочили отговор „Не“, моля, посочете и неговия адрес:

Номер за контакт с родител/настойник:  

Номер за контакт с младеж:  

Име на референт и агенция:                                                        

Номер за контакт и електронен адрес:

Колко дълго сте работили със семейството?

Оценен по ОРО (Основна рамка за оценка):     Да   Не      Водещ специалист:  

Текущо участие в социални грижи     Да   Не   Моля, оградете тези, които кандидатстват: CIN (Служба „Деца в нужда“), 
ACAS (Служба за съвети, контакти и оценяване), CP (Служба за защита на детето)

Правена ли е оценка на риска      Да   Не

Моля, препратете всички попълнени оценки или каквато и допълнителна информация, която притежавате, по 
отношение на  семейството?

Какви наши услуги са включени? 

Как програмата „Спри за промяна“ подобрява съществуващите планове за подкрепа?:

Ако има някакво домашно насилие, текущо или в миналото, в историята на семейството?:    Да  Не
Моля, дайте подробности:

 
Извършена ли е оценка на DAHS (Домашно насилие, дебнене и насилие в името на честта) / риска?    Да   Не   Ако сте 
отговорили с „Да“, за кого в семейството? Моля, посочете:

 
Съществува ли употреба на алкохол или наркотици от страна на родителя или младежа, която може да им попречи да 
използват ефективно и успешно програмата „Спри за промяна“? Моля, посочете кой и какви възможни усложнения би 
предизвикало това за тяхното посещение на програмата „Спри за промяна“.
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Съществуват ли някакви прегради пред родителя или младежа да посещава програмата „Спри за промяна“?  
Моля, посочете някакви проблеми, които трябва да имаме предвид, за да можем да направим корекции, напр. езикови 
нужди, увреждания, затруднения с ученето и др. 

Говорили ли сте с родителя/настойника относно „Спри за промяна“?     Да  Не   

Говорили ли сте с младежа относно програмата „Спри за промяна“?      Да  Не

Мотивация 
За да може и родителят, и младежът да развият разбиране, бихме искали да обсъдите с родителя/настойника и младежа 
каква е тяхната мотивация да посещават програмата.
При работата с родителя как оценява той своята и на младежа мотивация да посещава програмата? Където 1= 
изключително малко вероятно да посещава програмата и 5 = изключително вероятно да посещава програмата. Моля, 
заградете подходящия номер.

изключително 
малко вероятно                                                             

изключително 
вероятно

Младеж 1 2 3 4 5
Родител/настойник 1 2 3 4 5

При работата с младежа как оценява той своята и на своя родител/настойник мотивация да посещава програмата? 
Където 1 = изключително малко вероятно да посещава програмата и 5 = изключително вероятно да посещава програмата. 
Моля, заградете подходящия номер.

изключително 
малко вероятно                                                             

изключително 
вероятно

Младеж 1 2 3 4 5
Родител/настойник 1 2 3 4 5

 
Моля, отбележете, че ако не бъда отговорено на всички въпроси, ние не можем да приемам насочването. 
Освен това, ако съществува Основна рамка за оценка на семейството (FCAF)/ Основна оценка / План за защита на 
детето, моля, изпратете ни екземпляр.
Моля, изпращайте насочванията на break4change@brighton-hove.gov.uk или ги изпращайте по пощата на 
(предоставен адрес).
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5.2 Въпросник за оценка на младежи
„Спри за промяна“ е интервенционна програма за групова работа, която работи с родител и младеж, които използват 
елементи от възстановителния подход. Процесите могат също така да се използват успоредно в обстановка един на един. 
Програмата цели да: работи върху агресивното/склонното към насилие поведение на младежа, като намали случаите на 
агресия и насилие и развие по-ефективни взаимоотношения между родителя/настойника и младежа. 

Име на младежа:

Моят възраст:

Дата на раждане:     

Пол:         момиче/жена         момче/мъж        друго            несигурен/на

Насочваща агенция:

Име на вашия родител/настойник.

Моля, избройте всички възрастни и/или други младежи в своето семейство и връзката, която те имат с вас: 
Бихте могли да използвате този тип диаграма или друг (затова моля, изтрийте, ако използвате друга диаграма).

АЗ
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Като мислите за ВСИЧКИ инциденти, които може да са се случили през последните 6 месеца, моля, кажете ни колко пъти 
сте причинявали следното на своите: 
А) майка, Б) баща, В) настойник, Г) друг възрастен във вашето семейство (моля, посочете) 

Моля, посочете във финалната колона за всеки дали младежът е причинявал това на своята майка (А), баща (Б),  
настойник (В), друг възрастен (Г) или каквато и да било комбинация между тях. 

Раздел 1: Физическа агресия през последните шест месеца
Да Не Колко 

често?
А, Б, В, Г

1. Ритал го/я е, удрял го/я е с шамар и/или с юмрук
2. Бутал го/я е или го/я е блъскал по какъвто и да било 
начин
3. Хвърлял е неща по него/нея
4.  Причинявал е щети на дома, напр. пробивал е дупка в 

стена/врата. 
5.  Причинявал е щети на лична собственост на членове на 

своето семейство

Раздел 2: Емоционално/вербално насилие през последните 
шест месеца

Да Не Колко 
често?

А, Б, В, Г

6. Заплашвал го/я е вербално с физическо насилие
7. Обиждал го/я е (наричал го/я е кучка, копеле, 

курва и др.)
8. Заплашвал е да убие него/нея или някой друг в 

семейството
9. Заплашвал е да избяга 

10.  Бягал е или е оставал навън цяла нощ без 
негово/нейно разрешение

11.  Заплашвал е да го/я докладва на социалните 
служби / телефонната линия за деца / 
полицията. (Моля, посочете)

12. Докладвал го/я е на социалните служби с 
фалшив претекст. (Моля, посочете)
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Раздел 3: Финансово насилие през последните шест месеца
Да Не Колко 

често?
А, Б, В, Г

13.  Откраднал е пари от някой от членовете на 
 семейството си

14.  Откраднал е вещи от някой от членовете на  
семейството си

15.  Продал е собственост на някой от членовете на 
семейството си без разрешение

16.  Натрупал е дългове, които членовете на семейството му 
е трябвало  да платят

17.  Искал е той/тя да купи неща, които членовете на 
семейството не са можели да си позволят

Раздел 4: Контролиране на поведението през последните 
шест месеца

Да Не Колко 
често?

А, Б, В, Г

18. Казвал му/ѝ е да млъкне
19.   Настоял е той/тя да спре да прави това, което 

прави, и да изпълни исканията му
20.   Контролирал е воденето на домакинството, 

напр. (моля, посочете)

21.   Изолирал го/я е от неговото/нейното семейство 
и/или приятели, напр. (моля, посочете)

22.   Изпратил му/ѝ е агресивни или заплашителни 
текстови/SMS съобщения

23.   Проявявали ли сте склонност към сексуално 
насилие или агресия?

24.   Заплашвали ли сте да се нараните или 
наранявали ли сте се? (моля, посочете)

25.  Отказвал е да извършва домашните си 
задължения

26.  Нещо друго (моля, посочете)
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Раздел 5: Най-лошият инцидент
27. Обаждали ли сте се на полиция и защо?  

28. Викана ли е полиция заради вас?  

29. Бихте ли описали най-лошия инцидент

Раздел 6: Вие и вашият родител/настойник/друг възрастен 
член от семейството 
30. Кое върви добре във вашите взаимоотношения с вашия родител/настойник/друг възрастен член от семейството?

31. Откъде и от кого получавате подкрепа?

 
32. При кого отива вашият родител/настойник/друг възрастен член от семейството за подкрепа (вътре или извън 
семейството)?

 
33. Разбирате ли се с всички възрастни в семейството? Моля, отговорете на този въпрос, за да ни кажете за други 
възрастни, които имат роля в грижите за вас. Това може да включва това, което мислите за всеки родител/настойник, който 
може и да не живее в същия дом.

 
34. Какво прави вашият родител/настойник/друг възрастен член от семейството, за да се справи от вашата агресия към 
себе си?

Моля, отбележете ✓  всички, които те са опитвали:
  Награди/наказания (напр. отнемане на привилегии, създаване на последствия)
  Плач или викане в отговор
  Комуникация (напр. слушане)
  Външен контрол (напр. обаждане на полицията, използване на законови санкции)
  Вътрешен контрол (напр. майката/таткото/настойникът излиза спокойно и работи по проблема по-късно)
  Физическо наказание 
Други стратегии: (моля, опишете)
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35. Каква е най-силната надежда за вас и вашия родител/настойник/друг възрастен член от семейството във връзка с 
посещението на програмата „Спри за промяна“?

36. Излизате ли с някого в момента?      Да          Не    

37. Изпитвали ли сте или били ли сте свидетел на домашно насилие (физическо, 
вербално, емоционално, финансово или сексуално) - в миналото, докато сте пораствали?  Да          Не    

38. Изпитвате ли/свидетели ли сте все още на домашно насилие сега?    Да          Не  

39. Имате ли приятели около себе си, които да ви подкрепят?        Да          Не    

40. Някога чувствате ли се изолирани?        Да          Не    

41. В момента или в миналото били ли сте жертва на побойници в училище?        Да          Не    

Ако да, жертва ли сте на побойници в момента?     Да          Не   

42. Били ли сте някога побойници в училище?          Да          Не    

43. Харесвате ли училището?                  Да          Не    

44. Пиете ли алкохол?    Да          Не    
а. Ако да, пиенето на алкохол влияе ли върху поведението ви в ежедневието, и ако е така, моля, посочете как?

45. Използвате ли някакъв вид наркотици?     Да          Не    
а. Ако да, моля, посочете какви видове

                    
Има ли някакви други важни неща, които бихте искали да посочите във връзка с поведението?
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5.3 Въпросник за оценка на родители/настойници 

„Спри за промяна“ е интервенционна програма за групова работа, която работи с родител и младеж, които използват 
елементи от възстановителния подход. Процесите могат също така да се използват успоредно в обстановка един на един. 
Програмата цели да: работи върху агресивното/склонното към насилие поведение на младежа, като намали случаите на 
агресия и насилие и развие по-ефективни взаимоотношения между родителя/настойника и младежа. 
Целта на тези въпроси е да ни помогне да проверим дали моделът на „Спри за промяна“ и съдържанието на груповата 
работа ще бъдат подходящи за вас; правим това, за да покрием въпросите, които са повдигнати за вас в момента като 
родител/настойник от вашия син/дъщеря. Със задаването на тези въпроси ние имаме намерение да направим разлика 
между обичайното или нормално поведение на непокорен тийнейджър и това, което е агресивно поведение във вашето 
семейство. 
Важно е да се подчертае, че това не е курс по управление на гнева. Ако след оценяването чувствате, че инцидентите, 
които изпитвате, се случват, защото вашето дете не е способно да контролира своя нрав от време на време, а не защото е 
вербално и физически агресивно в продължение на дълъг период от време, може Програма за позитивно родителстване 
(PPP) или агенция, което предлага управление на гнева (YMCA или CAMHS), да бъде по-подходяща.

Име на родителя/настойника  Дата на раждане

Пол:  мъжки        женски        друго        несигурен/на

Име на младежа

Пол:  мъжки        женски       друго        несигурен/на

Дата на раждане/възраст на младежа   Насочваща агенция: 

Име на партньора (ако е един) 

Пол:  мъжки        женски        друго        несигурен/на
 
Моля, избройте всички възрастни и младежи в своето семейство и връзката, които те имат с вас. 
Моля, използвайте тази или подобна диаграма, за да покажете как хората са свързани. 

АЗ
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Моля, първо помолете родителя да прегледа Въпросник за силните страни и трудностите с родителите на 
4-16-годишните. След това, моля, повдигнете тези въпроси, за да започнете диалог с родителя, с когото работите:
• Какво поведение (през последните 6 месеца) проявява детето ви, което е най-тревожно?

• Кажете ми за някой път, когато сте се чувствали заплашени от детето си? Какъв тип неща би казал/а 
или направил/а (име)?

• [Име] бягал/а ли е или оставал/а ли е навън след или по време на спор? Какво правите вие? (знаете ли 
къде е отишъл/ла, дали е в безопасност?)

• Какво правите, ако нещата се обърнат в посока към физическо или вербално насилие? (търсене на 
граници и последствия)

Когато родител подчертае някое от поведенията по-долу, моля, маркирайте ги в тази таблица по-долу и се уверете, че 
всички твърдения са покрити.

Като мислите за ВСИЧКИ инциденти, които може да са се случили през последните 6 месеца, моля, кажете ни колко пъти 
сте били свидетел или сте претърпявали следното от своето дете.

Раздел 1: Физическа агресия
Да Не Колко 

често?
1. Ритало ви е, удряло ви е с шамар и/или с юмрук
2. Бутало ви е или ви е блъскало по какъвто и да било начин
3. Хвърляло е неща по вас 
4. Плюло е по вас
5. Причинявало е щети на дома, напр. пробивало е дупка в стената/

вратата или е повреждал собственост по какъвто и да било друг 
начин

Раздел 2: Емоционално/вербално насилие
Да Не Колко 

често?
6. Заплашвало ви е вербално с физическо насилие
7. Обиждало ви е (наричало ви е кучка, копеле, курва и др.)
8. Заплашвало е да убие вас или някой друг в семейството
9. Заплашвал е да избяга
10. Бягало е или е оставало навън цяла нощ без ваше разрешение
11. Заплашвало е да ви докладва на социалните служби / 

телефонната линия за деца / полицията (моля, посочете)

12. Докладвало ви е на социалните служби с фалшив претекст 
(моля, посочете)
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Раздел 3: Финансово насилие
Да Не Колко 

често?
13. Откраднало е пари от вас или от друг член на семейството  

14. Откраднало е вещи от вас или от друг член на семейството  

15. Продало е ваша собственост или собственост на друг член на 
семейството без разрешение

 

16. Натрупало е дългове, които вие или друг член на семейството е 
трябвало да платите

 

17. Искало е да купите неща, които вие или друг член на 
семейството не сте можели да си позволите

Раздел 4: Контролиране на поведението
Да Не Колко 

често?
18. Казвало ви е да млъкнете  

19. Настояло е да спрете да правите това, което правите, и да 
изпълните исканията му

 

20. Контролирало е воденето на домакинството, напр.  

21. Изолирало ви е от семейството ви и/или приятелите ви, напр.  

22. Изпратило ви е агресивни или заплашителни текстови/SMS 
съобщения 

 

23. Опитвало се е да проявява склонност към сексуално насилие 
или агресия 

 

24. Заплашвало е да се самонарани или се е наранявало  

25. Отказвало е да извършва домашните си задължения.  

26. Нещо друго (моля, посочете) 

   

Раздел 5: Най-лошият инцидент

27.  Обаждали ли сте се на полиция и защо?  

28. Бихте ли могли да опишете най-лошия инцидент, който сте преживявали?

29. Колко уверени сте били, когато сте се справяли с този най-лош инцидент, посочен по-горе?
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Раздел 6: Ниво на страха и риска
Изобщо 
не съм 

съгласен/а

Не съм 
съгласен/а

Нито съм 
съгласен/а, 
нито съм 

несъгласен/а

Съгласен/а 
съм

Напълно 
съм 

съгласен/а

30.  Чувствам заплаха от страна на детето си 
в момента

31. Чувствам страх от детето си в момента
32.  Чувствам се изолиран/а от семейството/

приятелите си в момента
33.  Други хора в моето семейство се страхуват от поведението на детето ми (моля, посочете кой – брат 

или сестра, друг родител/настойник/възрастен в семейството и др.)

34. Били ли сте заплашвани от друг член на своето семейство?    Да          Не  
Ако ДА, от кого и кога?

Раздел 7: Вашето дете и вие
Изобщо 
не съм 

съгласен/а

Не съм 
съгласен/а

Нито съм 
съгласен/а, 
нито съм 

несъгласен/а

Съгласен/а 
съм

Напълно 
съм 

съгласен/а

35. Моето дете си сътрудничи с мен
36. Моето дете прекарва време с мен
37. Моето дете контролира нрава си
38. Моето дете поема отговорност за  

своите действия
39. Моето дете помага/е любящо към  

своите братя и сестри
40. Моето дете изразява широка гама от 

чувства
41. Моето дете пие алкохол до степен, която 

ме тревожи
42. Моето дете употребява ободряващи 

наркотици (избройте кои, ако са ви 
известни)

43. Аз използвам ободряващи наркотици 
(избройте кои)

44. Аз пия алкохол в количества, по-големи от 
препоръчителната граница (2/3 единици на 
ден, обяснете какво означава това)

45. Аз страдам от депресия
46. Аз съм се опитвал/а да се нараня
47. Чувствам се сякаш ходя върху яйчени 

черупки около детето си
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Раздел 8: Вашата подкрепа 
Кой ви подкрепя във възпитаването и колко често ви предоставят подкрепа?

Обикновено Често Понякога Рядко Никога
48. Вашият партньор
49. Разширено семейство
50. Приятели
51. По-широка общност

52. Каква е най-силната надежда за вас и детето ви във връзка с участието в програмата „Спри за 
промяна“?

53.  Има ли или имало ли е други агенции, които са се намесвали в това семейство?

54. Ако идвате в програмата „Спри за промяна“, помислете за това кои приятели и роднини ще ви дадат 
подкрепа, докато сте в групата.

 
Като родители има моменти, в които всички правим неща, за които по-късно размисляме и ни се иска да ги бяхме направили 
по друг начин. Участниците в групата ще ви подкрепят, докато вие всички се опитвате да прилагате нови стратегии за 
справяне с детето си, проявяващо много предизвикателно поведение, което може да се задълбочи по време на по-късните 
му юношески години 
Подкрепата, предлагана от групата в „Спри за промяна, ще ви даде възможността а развивате и упражнявате нови начини 
за справяне с това трудно поведение: тя също така ще увеличи вашата увереност като родител. 
Благодарим ви и очакваме с нетърпение да работим с вас 
 
Относно допълнителни подробности, които възникват по-нататък, моля, пишете тук.
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5.4 Въпросник за силните страни и трудностите за родители 
За всяко твърдение, моля, отбележете кутийката за Невярно, Донякъде вярно или Със сигурност вярно. Би ни помогнало, 
ако отговорите на всички твърдения колкото можете по-добре, дори ако не сте абсолютно сигурни или твърдението изглежда 
глупаво! Моля, дайте отговорите си на база на поведението на детето през последните шест месеца.

Име на детето  

Дата на раждане

 Мъжки       Женски

Невярно Донякъде 
вярно

Със 
сигурност 

вярно
Внимателно към чувствата на другите хора 
Неспокойно, свръхактивно, не може да стои дълго на едно място 
Често се оплаква от главоболие, стомашни болки или заболявания 
Споделя лесно с други деца (лакомства, играчки, моливи и др.) 
Често има изблици на раздразнение или прояви на буен нрав 
По-скоро самотно, склонно е да играе само 
Като цяло послушно, обикновено прави това, което поискат възрастните 
Много притеснения, често изглежда притеснено 
Услужливо, ако някой се нарани, разстроен е или се чувства болен 
Постоянно нервничи или се върти 
Има поне един добър приятел 
Често се бие с други деца или ги тормози 
Често е нещастно, отчаяно или разплакано 
Като цяло е харесвано от другите деца 
Лесно се разсейва, концентрацията му бяга 
Нервно или придържащо се близо до родителите в нови ситуации, лесно губи 
увереност 
Мило към по-малките деца 
Често лъже или мами 
Закачано или тормозено от други деца 
Често проявява желание да помогне на другите (родители, учители, други 
деца) 
Премисля нещата, преди да действа 
Краде от дома, училище или другаде 
Разбира се по-добре с възрастни, отколкото с други деца 
Много страхове, лесно се плаши 
Довършва задачите до край, добра продължителност на вниманието 
Имате ли някакви други коментари или притеснения?

Моля, обърнете - има още няколко въпроса на гърба на листа
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Като цяло смятате ли, че детето ви има трудности в една или повече от следните области: 
Емоции, концентрация, поведение или възможност да се разбира с други хора? 

Не Да - леки 
затруднения 

Да - определено 
има затруднения

Да - сериозни 
затруднения

Ако сте отговорили с „Да“, моля, отговорете на следните въпроси относно тези трудности:
 
• Откога съществуват тези трудности?  

По-малко от 
месец

1-5 месеца  6-12 месеца Повече от година

 
• Трудностите разстройват или стресират ли детето ви?

Ни най-малко Само малко  Доста много Изключително 
много

 
• Трудностите пречат ли на ежедневието на детето ви в следните области?

Ни най-малко Само малко  Доста много Изключително 
много

Живот у дома
Приятелства
Учене в клас
Развлекателни дейности

• Трудностите натоварват ли вас или семейството ви като цяло?

Ни най-малко Само малко  Доста много Изключително 
много

        

Подпис        Дата 

Майка/Баща/Друго (моля, посочете:)

Благодарим много за помощта ви
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5.5 Формуляр за обратна връзка в края на сесията      

Сесия:  Дата: Час:
Кой е присъствал?

Какви бяха намеренията и целите на сесията и бяха ли постигнати?

Какво работеше добре?

Какво не работеше добре, (планиране / подготовка)?

Пропуснахме ли нещо?

Дадохме ли на всеки равен шанс да говори?

 

Как работихме заедно (бяхме ли полезни / оказвахме ли си подкрепа един на друг)?

Интервенциите ни причиняваха ли нарушаване или подронване на авторитета на останалите?

Комуникацията между нас изглеждаше ли правилна?

Имахме ли трудности с някого в групата? 

Има ли постоянен проблем с някого от членовете (дисциплина, избягване и др.)?

Какво правихме добре?

Коментари от наблюдателя

Какви решения вземахме и кой ще ги изпълни преди следващата седмица?

Всякакви чувства, които искате да споделите, преди да се приберете у дома

Всякакви въпроси, които искате да отнесете до надзора 
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5.6 Формуляр за съгласие на родители/настойници за „Спри 
за промяна 
Име на родителя(-ите)/настойника(-ците).

Име на детето/младежа

Дата на раждане на младежа        Възраст

Адрес

Пощенски код

Домашен телефонен номер

Мобилен номер на родителя/настойника 

Мобилен номер на младежа

Всякакви медицински състояния, които трябва да имаме предвид

Давам разрешение за себе си 

и  
да участваме в заснемането, фотографирането, сесиите с изкуство и аудио сесиите, както и в оценяването като част от 
групата по „Спри за промяна“.
 
Давам разрешение цялостните изображения на мен 

и 
да се използват за целите на проучвания, обучения на други специалисти за провеждането на бъдещи групи в „Спри за 
промяна“, за илюстриране на индивидуални стратегии за родители/младежи, преживяващи насилие от дете над родител, и в 
оценяването и популяризирането на „Спри за промяна“. 
 
Давам разрешение заснетото да бъде прегледано от „Спри за промяна“ и Изследователите за възможно включване в набор 
от инструменти. 

В случай, че аз или 
можем да бъдем разпознати на клип, който ще се използва, тогава „Спри за промяна“ ще се свърже с нас повторно, за да 
дадем съгласието си.

 

Подпис на родител / настойник       Дата

Най-важните формуляри, които трябва да бъдат подписани
Формуляр за съгласие на родители/настойници   Да      Не 
Формуляр за съгласие на младежа     Да      Не

Моля, отбележете:  Отговорност на работника по случая е да получи тези подписи. Без тези подписи няма да ни бъде 
позволено да показваме визуалната/аудио творба за обучение или популяризиране на „Спри за промяна“.
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5.7 Правомощия за надзор 

Надзор за „Спри за промяна“
Надзорът за медиаторите на „Спри за промяна“ представлява рефлективно, задвижвано от процесите участие. Той не е 
управленски надзор, а в рамките на надзора ще се спазват следните Правомощия:
• Всички опасение относно защитата на децата или възрастните ще бъдат докладвани на съответните 

мениджъри и ще бъдат следвани процедурите Pan Sussex за защита на деца и възрастни.

• Медиаторите на „Спри за промяна“ ще работят в рамките на собствените си срокове и условия на 
заетост.

• Данните за записването на рефлективната практика ще останат в рамките на надзора. Бележките е се 
споделят само със знанието и разрешението на медиаторите.

• Проблемите, свързани с управление на линия, ще бъдат повдигани пред съответния мениджър или 
медиатор.

• Мениджърите на линия ще бъдат уведомявани, ако даден медиатор не се яви при надзора.
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5.8 Пример за обществено внимание към „Спри за промяна“
Оказване на подкрепа на семействата за осъществяването на положителна промяна в Брайтън и Хоув
„Спри за промяна“ е програма, която подкрепя родителите/настойниците и младежите при изграждането на здравословни 
взаимоотношения. Програмата цели да помогне на семействата да разчупят моделите, в които младеж в дома: 
•  Контролира домашната среда

•  Проявява склонност към насилие и агресия към родител 

•  Отправя иронични забележки към родител

•  Отправя заплахи 

Групата е за родители и младежи, които имат желание да направят промени в начина, по който общуват един с друг, и да 
подобрят живота у дома. 
Групата помага на родителите и младежите да видят здравословния начин за общуване един с друг, така че да се чувстват 
подготвени да продължат да изграждат по-силни взаимоотношения в бъдеще. 
Работа по проблеми чрез творческа работа: Групата на младежите ще използва графити, писане на текстове, създаване 
на произведения на изкуството и редактиране на музика за създаване на музикална песен, която да вземе със себе си в 
края на програмата. 
Приятелски настроен отбор: Екипът на „Спри за промяна“ ще подготви среща в локация, подходяща за вас, и ще обясни 
за какво става дума в програмата и ще се увери, че това е правилната подкрепа за тях. Когато семействата дойдат за 
първата сесия, те вече ще са се запознали с някои членове на екипа, с които ще работят. 
Взаимно изслушване: Ние използваме филм за създаването на разговор между родител и младеж. Те могат да задават и 
да отговарят на въпроси един на друг от безопасно разстояние. Родителите и младежите вземат екземпляр от него у дома в 
края на програмата 
Чувство на безопасност: Групите могат да се чувстват сигурни за неприкосновеността на информацията за тях и тези 
около тях. 
Трайни спомени: Родителят/настойникът и младежът могат да си тръгнат с трайни спомени за своята усърдна работа и 
заедно ще си тръгнат от програмата със стратегии и новооткрити начини за работа един с друг, за да си гарантират бъдеще 
без агресия и/или насилие. 
Споделяне на знания и опит: Семействата се събират с други, които преживяват подобно поведение. Те могат да 
споделят опита си. 
Тази програма е само с насочване и има ограничени места. 
Кога: Програмата „Спри за промяна“ се провежда два пъти годишно и можете да разберете подробности  
от break4Change@brighton-hove.gov.uk                

С кого да се свържете?
Ако желаете да участвате, моля, запазете си места, като попълните и върнете прикачен формуляра за записване възможно 
най-скоро, тъй като местата са ограничени. Моля, запазвайте преди (въведете дата). 
За допълнителна информация, моля, свържете се с Мишел Пуули:
break4change@brighton-hove.gov.uk
Телефон: 01273 294353
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