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Цели на електронната книга на Mental Health+  
 

Настоящата е-книга цели да обобщи текущото състояние на приобщаване на психичното здраве и 

да насърчи най-добрите практики от страните-партньори, както и в цяла Европа, особено онези, 

които насърчават изграждането на по-отворена, приобщаваща и приемаща учебна среда. 

Настоящата е-книга може да вдъхнови преподаватели, обучители и училищното управление в 

усилията им да изградят политики, инициативи, обучителни програми и подкрепящи услуги, 

насочени към психичното здраве.  

 

Раздел 1: Обобщение на проучванията на 

инициативите за психично здраве 

Поява на нови теми, основните тенденции и предизвикателства в проблемите 

на психичното здраве в Европа 

Европейското население все повече осъзнава важността на психичното здраве и преобладаващите 

проблеми свързани с него. Проучването проведено по проекта Mental Health+ в различните 

европейски държави (България, Финландия, Исландия, Италия, Испания и Обединеното кралство) 

сочи, че те имат много общи точки по отношение на нагласите и подходите към проблемите на 

психичното здраве, но също така се намират на различен етап по отношение на подкрепата, която 

се предоставя в тази посока. Следва обобщение на основните тенденции и предизвикателства в 

психичното здраве във всяка държава. 

В Обединеното кралство един на всеки четири човека изживява психични проблеми – депресията 

и тревожността са най-често срещани. Проблемите свързани с психичното здраве са най-често 

срещани при хора, които живеят сами, които имат влошено физическо здраве и които са 

безработни. Младите хора също са уязвими по отношение на проблеми с психичното здраве като 1 

на всеки 10 изпитва психични проблеми през годината. 

Стресът, тревожността и депресията са най-често срещаните проблеми свързани с психичното 

здраве, сред работещите хора и са отговорни за почти половината от пропуснатите работни дни в 

Обединеното кралство. Въпреки това все по-приемливо е да се говори открито на работното място 

за психичното здраве. През 2019 г. 49% от служителите се чувстват комфортно да говорят за 

психичното си здраве. 

В Италия, 17% от населението живеят с проблеми с психичното здраве или имат история свързана 

с него. Най-често срещаният проблем с психичното здраве е депресията, която засяга 6% от 

италианците, докато сред младите хора тревожността е по-разпространена при 7% от индивидите 

на възраст 15 и нагоре. И все пак психичното здраве си остава противоречива тема свързана с 
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много предразсъдъци и стигма, въпреки значителния напредък в нивото на осъзнатост и 

образованост. 

Местните подходи за администриране на услугите за психично здраве са важни. Съществуват 

обаче дълбоки различия на регионално ниво, по отношение на координацията между услугите за 

здравна и социална грижа, събирането на данни, разпределението на финансиране и др., които 

възпрепятстват пълното хармонизиране на системата за психично здраве и разработването на 

цялостна рамка на политиката. 

В Исландия, както и в другите европейски държави, депресията и тревожността са най-често 

срещаните проблеми свързани с психичното здраве, а около 19% от децата страдат от сериозни 

проблеми свързани с психичното здраве.  

Основният проблем свързан с психичното здраве в Исландия е предозирането с лекарства. 

Психотерапията е по-малко достъпна и не се покрива от застрахователната система.  

Един на всеки пет души във Финландия има проблем с психичното здраве, който изисква 

незабавна помощ, а броят проблеми с психичното здраве диагностицирани сред младите хора се е 

увеличил през последните няколко години. Най-често срещаните проблеми с психичното здраве са 

депресията, тревожността и разстройства свързани с употреба на психоактивни вещества.  

През последните години Финландия се фокусира върху подобряването на проблемите свързани с 

психичното здраве и подобряването на качеството на грижите и достъпа до тях, чрез въвеждане на 

нова стратегия за психичното здраве, както и национални проекти и мерки на локално ниво. 

В България, 15% от населението са имали проблем с психичното здраве в даден етап от живота 

си. Най-често срещаните проблеми с психичното здраве са тревожност, депресия, биполярно 

разстройство, злоупотреба с алкохол и наркотични вещества и зависимост. В много отношения 

България има нужда да подобри управлението и координацията на услугите свързани с 

психичното здраве, тъй като проблемите и предизвикателства с които се сблъскват хората с 

психични проблеми са много. 

Според последното национално здравно проучване, в Испания 11% от населението над 15 

годишна възраст са били диагностицирани с психични проблеми през 2018 г. Най-често срещаните 

проблеми с психичното здраве са тревожност и депресия. 

Едно на всеки пет деца и юноши са имали проблеми с психичното здраве през изминалата година, 

а едно на всеки три ще се сблъска с тези проблеми в живота си на непълнолетни. Най-често 

срещаните проблеми с психичното здраве сред младите хора са тревожността, последвана от 

депресията и биполярното разстройство, както и проблемите произтичащи от злоупотреба с 

наркотични вещества. Установено е, че 68% от юношите страдащи от депресия не получават 

необходимото им лечение.  
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Това показва, че в Испания е необходимо да се инвестира в психичното здраве, както в политиките 

за превенция, така и в научните изследвания, сред населението като цяло, както и насочени към 

младите хора. 

Беше проведено проучване в още четири държави, извън партньорите по проекта MH+  

(Португалия, Франция, Германия и Норвегия), за да се придобие по-цялостна картина за 

приобщаването на психичното здраве из цяла Европа. Сред най-често срещаните проблеми с 

психичното здраве бяха идентифицирани тревожността, депресията и разстройствата свързани с 

употребата на алкохол и психоактивни вещества, засягащи 15-25% от европейските граждани. 

Освен това беше установено, че в Норвегия половината от населението е преживяло някакъв 

проблем с психичното здраве през живота си, а в Германия проблемите с психичното здраве 

заемат пето място сред най-често срещаните детски заболявания. Всичко това показва колко важно 

е проблемите с психичното здраве да бъдат адресирани, особено сред младите хора, тъй като тази 

група често се пренебрегва и остава без адекватно лечение. 

Въпреки че Европейското общество придобива все по-голяма осъзнатост по отношение на 

проблемите с психичното здраве, които засягат гражданите му, все още в много държави 

продължава да има стигма свързана с тези проблеми. В Италия, България, Португалия и 

Испания хората, които са засегнати от проблем с психичното здраве продължават да са жертва на 

предразсъдъци от страна на обществото и да се сблъскват със заклеймяване. Съответно е важно да 

се борим срещу тази стигма и да се опитаме да я премахнем чрез повишаване на осведомеността 

относно реалността на проблемите на психичното здраве и насърчаване на инициативи за 

подкрепа и превенция, както и обществено приемане и разбиране.  

В някои държави като Испания, Португалия и България е необходима по-голяма инвестиция в 

както в политиките за превенция в областта на психичното здраве, така и в проучванията. Тези 

държави също е необходимо да подобрят управлението и координацията на услугите за 

психичното здраве, за да могат напълно да подкрепят своето население.  

 

Политики и подходи за приобщаване на психичното здраве  

В повечето европейски държави съществува някакъв вид законодателна рамка, която адресира 

въпросите за психичното здраве.  

В Обединеното кралство и във Финландия има специфични закони относно проблемите свързани с 

психичното здраве, а други държави имат специализирани раздели, насочени към справяне с 

проблемите с психичното здраве в рамките на общи здравни политики. В повечето проучени 

страни съществуват Национални планове и Стратегии за психичното здраве. Освен това, в някои 

държави съществуват допълнителни планове и стратегии за психичното здраве, конкретно 

насочени към децата и младите хора. 

По-долу са посочени най-важните закони и разпоредби относно психичното здраве:  
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Обединеното кралство 

Национални закони и Стратегии за психичното здраве: 

● Закон за равенството (2010): този закон защитава всеки, който има защитени 

характеристики, какъвто е статусът на психично здраве, от дискриминация, ако може да се 

покаже, че вашият проблем с психичното здраве е увреждане. Тази дискриминация 

обхваща работа, обществени услуги, образование и т.н. 

● Законът за психичното здраве (последно изменен през 2007 г.) покрива оценката, грижата, 

лечението и правата на лицата с проблеми с психичното здраве.  

● Зелена книга на тема „Преобразуване на психичното здраве на децата и младите хора“. 

Основния акцент в него е до 2025 г. във всяко училище да има лице отговарящо за 

психичното здраве и екипи, предоставящи подкрепа при работа с училища и колежи.  

● Здравен план на Националната здравна организация (2019) включва ангажираност за 

превенцията в психичното здраве.  

Италия 

Италия е пионер в деинституционализираната грижа за психичното здраве (от 1978 г.). Основните 

закони и политики са: 

● Национален план за действие за психичното здраве.  

● Национален план за превенция (НПП, 2014-2020). 

● На база на НПП всяка област въвежда план базиран на специфичните нужди на 

населението му и наличност на ресурсите.  

● Регионални планове за превенция, разработени от Областните здравни органи.  

Настоящите политики ще послужат за солидна отправна точка за предстоящия програмен период 

през 2021 г., призовавайки да се предприемат специфични действия за психичното здраве и 

благосъстояние създадени така, че да уважават автономността, идентичността и достойнството на 

хората. 

Исландия  

До скоро в Исландия не съществуваше национална политика за психичното здраве. Сега 

съществува акт 338 2016 основан на закон 40 2007: резолюция относно четиригодишна политика в 

областта на психичното здраве, с помощта на която да се подобри благосъстоянието, психичното 

здраве и по-активно участие в общността на хора с психични разстройства.  

Финландия 

● Закон за психичното здраве 1116/1990, Закон за социалното подпомагане 1301/2014, Закон 

за здравеопазването 1326/2010, Стратегия за психичното здраве 2020-2030. 

● Национален план за психичното здраве и работа със злоупотреба с наркотични вещества. 
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● Национален план за психичното здраве и превенция на суициден риск 2020-2030, който се 

фокусира върху преобладаващите проблеми свързани с психичното здраве във 

финландското общество.  

България 

● Закон за здравето 2005. Психичното здраве е регламентирано в Глава 5 от закона, която се 

състои от два раздела – единият касаещ закрилата на психичното здраве, а другият 

задължителното настаняване и лечение. 

● Национална стратегия за хората с увреждания 2016-2020. 

● Закон за хората с увреждания от 2019. 

● Национална здравна стратегия 2020. 

Испания  

● Общ закон за правата на лицата с увреждания и тяхното социално приобщаване. 

● Закон за насърчаване на личната автономия и грижа за хората в условия на зависимост. 

● Стратегия за психичното здраве на здравната система. Тази стратегия се основава на 

разработването на няколко стратегически направления, насочени към насърчаване на 

психичното здраве на населението, внимание към проблемите на психичното здраве, 

координация на различни институции, обучение на здравни специалисти и научни 

изследвания в областта на психичното здраве. 

● Закон за социалните услуги на Кастилия и Леон, Закон за равни възможности за хората с 

увреждания – Кастилия и Леон, Регионална стратегия за психичното здраве и 

психиатрична помощ в Кастилия и Леон. 

Португалия  

● Закон 36/98.  

● Национален план за психичното здраве 2007-2016. 

● Оценка на националния план за психично здраве 2007-2016 г. и приоритетни предложения 

за удължаване до 2020 г. Този план има за цел да гарантира, че цялото население може да 

получи достъп до създадените услуги; укрепване на психичното здраве на населението; 

предоставяне на качествена грижа и лечение и повторна интеграция на хората, претърпели 

такъв вид проблеми. 

Франция  

● Многогодишна програма. Психиатрия и психично здраве. 

● Пътна карта на психичното здраве и психиатрията. 

● План за действие за здравето и благополучието на младите хора. 

Норвегия  

● Национална програма за психичното здраве.  

● Стратегия за психичното здраве на младите хора 2016-2021 г. 
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● Национален план за психичното здраве на децата и юношите. 

Германия 

● Няма конкретни национални политики или законодателство относно психичното здраве, 

по-скоро политиките са на регионално ниво.  

● Стратегия за насърчаване на детското здраве. 

Основни участници в приобщаването на психичното здраве в Европа.  

В проучването проведено от партньорите по проекта, бяха открити множество организации и 

структури, както публични, така и частни, които работят за насърчаване и включване на 

психичното здраве. От институционална гледна точка, в повечето изследвани случаи, различните 

Здравни министерства и/или Министерства по социалните въпроси играят много важна роля за 

приобщаването на психичното здраве в Европа. 

В държави като Италия и Испания където здравните проблеми се прехвърлят към регионите, 

провинции и общностите, присъствието на публични институции е по-забележимо. Във 

Финландия и България общинските власти също носят отговорност за координиране и управление 

на различните услуги за психично здраве. 

Обединеното кралство  

В Обединеното кралство има благотворителни и друг вид организации, които предоставят 

подкрепа, информация и проучване относно психичното здраве.  

Някои от най-известните организации са: Mind, Rethink Mental Illness, SANE и Mental Health UK. 

„Young Minds“ и „Place2Be“ също предлагат информация, съвети и подкрепа за проблемите с 

психичното здраве като те са специализирани в работа в училища и с млади хора.  

В допълнение, съществуват някои национални кампании, които целят да засилят осъзнатостта по 

проблемите на психичното здраве: 

● „Време за промяна“ (Time to Change): е национална кампания, която има за цел да промени 

начина на мислене на хората и да предприеме действия свързани с психичните 

заболявания. 

● „Всеки ум е от значение“ (Every Mind Matters): кампания на Националната здравна 

организация, която има за цел да вдъхне сила на хората, за да се справят и да подобрят 

психичното си здраве и благосъстояние като насърчават развиване на умения за грижа за 

себе си.  

Съществуват и редица документи, стратегии и инструменти, които насърчават приобщаването на 

психичното здраве, някои от които са: 
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● Индекс: Ум, Работно място, Благосъстояние – инструмент за сравнителен анализ и 

единственият инструмент посветен на психичното здраве на работното място в 

Обединеното кралство. 

● Обещание на работодателя създадено от Time to Change: е инициатива за обществена 

ангажираност за промяна на начина, по който се адресира, се мисли и се действа по 

отношение на психичното здраве на работното място. 

● Психично здраве на работното място 

● Грижовен работодател -  Devon Partnership NHS. 

Италия 

На институционално ниво правителството, регионите и местните власти са отговорни за 

направляване, координиране, насърчаване и предоставяне на помощ за осъществяването на 

действия, насочени към разработване на общ подход за управление на процеса на интеграция на 

психичното здраве. 

Институционални кампании: 

● „Da vicino nessuno è normale“: кампания насочена към всички кметове в Италия. 

● „План за социално приобщаване“: в рамките на новата схема за гарантиране на минимален 

доход (също така наречен „Reddito di Cittadinanza“), в който както отделните 

бенефициенти, така и техните семейства, чийто нисък социално-икономически статус е 

пряко свързан с психическо неразположение, трябва да се придържат към плана, който е 

насочен към подобряване на благосъстоянието на домакинствата чрез социални услуги и 

специализирана помощ. 

На ниво гражданско общество съществуват застъпнически групи като UNASAM, които създават 

условия за диалог между създателите на политики, широката публика, специалистите по психично 

здраве и потребителите. UNASAM е национална федерация от повече от 150 асоциации на хора, с 

проблеми с психичното здраве и техните семейства. UNASAM също така промотира културни 

събития като конференции и семинари, споделяйки прекия си опит и разпространявайки 

събраните добри практики. 

Освен това Директивата за специални образователни потребности и Стандартите за управление на 

здравето и безопасността насърчават отделяне на внимание на психичното здраве. 

Исландия  

Основните действащи страни в областта на психичното здраве в Исландия идват от публичния и 

гражданския сектор. 

Министерствата на здравеопазването и социалните грижи чрез Департамента за социално 

осигуряване предлагат обезщетения за инвалидност, субсидии за рехабилитация, финансова и 

психо-социална подкрепа за образование и заетост. 
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На ниво гражданско общество съществуват много НПО и други организации, работещи в сферата 

на психичното здраве. „Hugarafl“, Националният съюз за психично здраве, „Hlutverkasetur“, 

Червеният кръст и „Geysir“ предлагат терапия, социализация, психо-социална подкрепа за 

образование и за заетост и психо обучение. 

В допълнение, Националната образователна програма както и документът „Дирекция по 

здравеопазване: прилагане на психотерапия, превенция и подкрепа за деца и младежи в училищата 

в Исландия“, насърчават включването на психичното здраве.  

Финландия  

Във Финландия, Министерството на социалните въпроси и здравеопазването отговаря за 

планирането и управлението на политиките за психично здраве. Общинските власти са отговорни 

за организиране на услугите свързани с психичното здраве. 

Частният сектор играе важна роля особено в областта на психотерапията. Има и широк кръг 

участници от третия сектор. Има значително сътрудничество с неправителствените организации, 

които насърчават здравето и се фокусират конкретно върху психичното здраве сред младите хора. 

Някои от най-важните организации и асоциации за психично здраве във Финландия са: 

● Mieli – Психично здраве Финландия  

● Дом за психично здраве за младежи 

● Финландки институт за здраве и благополучие 

● Национална фамилна асоциация насърчаваща психичното здраве във Финландия 

В допълнение, съществуват някои специфични документи, които насърчават приобщаването на 

психичното здраве във Финландия. Основният такъв документ е „Ръководство за работа с 

психичното здраве и злоупотреба с наркотични вещества“ (Министерство на социалните дейности 

и здраве), но също така има документи, които са част от Националната стратегия за психично 

здраве и превенция на суициден риск.  

България  

Според закона, държавата, общините и неправителствените организации са отговорни за опазване 

на психичното здраве, като предоставят достъпна и качествена здравна грижа и организират 

активна превенция на проблемите свързани с психичното здраве, обучителни програми, 

насърчаване на психичното здраве и защита на психичното здраве в рисковите групи (деца, 

ученици, възрастни хора, лица живеещи в социални институции, войници и затворници). 

Една от организациите, която работи активно за приобщаване на лица с психични проблеми е 

Фондация „Глобална инициатива в психиатрията“. Основата е през 2002 г. и работи активно за 

реформиране на системата за психично здраве и за подобряване на качеството на живот на хората 

с психични заболявания в региона. 
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Друга организация е „Общество Адаптация“. Основната цел на тази нестопанска организация е да 

подкрепя семействата и приятелите на потребителите на услуги за психичното здраве.  

В допълнение, на разположение е „Ръководство за прилагане на цялостен подход за насърчаване 

на психичното здраве на работното място“, което да помогне на работодателите да насърчават 

психичното благосъстояние на работното място.  

Испания 

В Испания, основната отговорност на Министерството на здравеопазването, потребителите и 

социалните грижи е да подсигурява психичното здраве на гражданите. 

На регионално ниво здравните въпроси се прехвърлят към автономни общности и във всяка една 

от тях здравните служби отговарят за предоставяне на необходимите психично-здравни услуги. 

Струва си да се обърне внимание на платформата ISEM. ISEM е неправителствена и нестопанска 

организация и функционира като мрежа за насърчаване и социално приобщаване на хора с 

психични заболявания.  

Някои от най-важните организации и структури, които работят в областта на психичното здраве в 

Испания са „Confederación Salud Mental“ и „Plena Inclusión“. „Confederación Salud Mental“ създаде 

„Психичното здраве и социалното приобщаване: текуща ситуация и препоръки срещу стигмата“, 

за да промотира темата за психичното здраве сред обществото. „Психичното здраве на 

работниците“ от Баската обсерватория за морален тормоз също беше създадено, за да увеличи 

включването на хора с проблеми с психичното здраве в работните места. 

Както се вижда до тук, в изследваните в този доклад страни съществува силна структура от 

организации, както от публичния, така и от частния сектор, които работят в областта на 

психичното здраве и се борят за насърчаване и подобряване на психичното здраве на своите 

граждани. 

Зараждащи се тенденции в приобщаването на психичното здраве в ПОО в 

Европа.  

Трудно е да се открият какви са зараждащите се тенденции за приобщаване на психичното здраве 

в професионалното образование и обучение в цяла Европа, поради различните системи между 

отделните държави и факта, че в някои страни само малка част от образователните институции са 

ПОО. В резултат на това, някои от посочените тенденции се отнасят общо до образованието във 

съответната държава.   

В Обединеното кралство към настоящия момент не съществува изискване в училищата да 

разполагат със специалист по въпросите на психичното здраве или със служител, който отговаря 

за това, които да разговарят с учениците за психичното им здраве. Това е един от приоритетите на 

правителството и ще бъде въведено в близките години. Въпреки това обаче, училищата разполагат 



13 

 

 

Настоящият проект е финансиран с подкрепата на Европейската комисия. Тази 

публикация отразява единствено мнението на автора и Комисията не носи 

отговорност за информацията, която се съдържа в нея. Еразъм+/Споразумение 

за отпускане на безвъзмездни средства 2019-1-UK01-KS202-062036 

с политики, които са насочени към подкрепа на учениците за цялостното им благосъстояние, което 

включва психичното им здраве, дори и то да не е ясно упоменато. 

В институциите за ПОО, като цяло няма въведени политики за приобщаване на психичното 

здраве. Някои институции за ПОО са въвели политики за психичното здраве, но това не е широко 

разпространена практика в Обединеното кралство. 

В Италия професионалното обучение е интегрирано в образователната система. Освен това,  

може да се придобие образователна степен за помощник-учител, чиято роля е да подкрепя 

учениците в училищата и институтите, което включва информация относно психичното здраве.  

В подготовката на учителите в ПОО, университетите предоставят първоначално обучение от 

името на Министерството на образованието. За да станат учители е необходимо да завършат пет 

годишна бакалавърска степен, последвана от едногодишен стаж в училище. По време на този стаж 

се комбинират учене на живо, уъркшоп дейности и практически работен опит, за да може 

бъдещите преподаватели да се запознаят както със съдържанието, така и с 

методическите/дидактически аспекти на учебната среда. 

В Исландия, професионалното обучение е интегрирано в средните училища. Много от практиките 

насочени към психичното здраве, които се използват в общообразователните училища се прилагат 

и за учениците в ПОО. 

Наблюдава се увеличаване в диагностицираните случаи на проблеми с психичното здраве сред 

младите хора. Това е защото училищата се нуждаят от средства за да могат да предоставят 

специализирана помощ, а този вид помощ може да се предостави единствено чрез медицинска 

диагноза. Училищата в Исландия предлагат психологическа подкрепа, служителите предоставящи 

социални услуги, съветници и консултанти и специалисти работещи за предотвратяване на 

зависимости. 

Във Финландия в рамките на професионалното образование, уменията свързани с психичното 

здраве не са част от училищния учебен план. Мнозина са съгласни, че обучението по темите за 

психичното здраве трябва да присъства по-активно в обучението на учителите по ПОО. В 

училищата и институциите също така трябва да се предлага индивидуална помощ.  

В България професионалното образование е внедрено в образователната система като част от 

средното образование. 

От октомври 2017 г., е в сила Наредба за приобщаващото образование в България. Тази наредба 

обмисля възможността за допълнителна подкрепа за ученици със специални образователни 

потребности. Това е добра стъпка към приобщаване на психичното здраве, макар че в България 

отношението към психичното здраве все още не е особено добро. 

Все пак е предприета положителна мярка в България за психичното здраве на младите хора, а 

именно, че се назначават психолози и педагогически съветници в системата на предучилищното и 

училищното образование, включително в ПОО. 
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В Испания не съществуват специални мерки за включване на психичното здраве в ПОО. В 

основното и средното образование съществуват мерки за подкрепа на учениците със специални 

нужди, но в ПОО няма подсигурени помощник-учители за тези ученици.  

Като цяло, с всичко разгледано в този доклад до тук, в повечето от изследваните страни няма 

специални мерки в рамките на професионалното обучение, свързано с включването на психичното 

здраве 

SWOT анализ на състоянието на инициативите за приобщаване на 

психичното здраве  

● СИЛНИ СТРАНИ  

o Европейското населени все повече осъзнава значението на психичното здраве. 

o В повечето европейски държави съществува някакъв вид законодателство свързано с 

адресиране на темата за психичното здраве.  

o Обединеното кралство и Финландия имат специфични закони за проблемите с 

психичното здраве. Други страни, като България, имат раздели насочени към справяне 

с проблемите с психичното здраве като част от общите политики за здравеопазването.  

o В повечето проучени страни, съществуват Национални планове и стратегии за 

психичното здраве. 

o В някои държави като Норвегия, Франция и Обединеното кралство, съществуват 

допълнителни планове и стратегии за психичното здраве, които са насочени 

специфично за деца, млади хора и работещи. 

o В Европа много организации, както публични така и частни, полагат усилия за 

насърчаване на приобщаването на психичното здраве.  

o Различни министерства на Здравето и/или Социалните въпроси играят важна роля в 

адресирането на въпросите за психичното здраве из цяла Европа. 

o Съществуват системи за подкрепа в повечето европейски държави, предназначени за 

учениците страдащи от проблеми с психичното здраве. Например, в Италия има 

помощник-учители в образователната система. В предварителното обучение на 

учителите за ПОО, университетите им предоставят първоначално обучение от страна 

на Министерството на образованието.  

 

● СЛАБИ СТРАНИ 

o Някои държави се нуждаят от повече инвестиции както в проучванията, така и в 

политиките за превенция в областта на психичното здраве (например Португалия и 

България). 

o В някои държави съществуват различия на регионално ниво от гледна точка на 

координацията между здравните и социални услуги, събирането на данни, и т.н. 

Испания и Италия имат такива регионални различия.  

o Някои държава е необходимо да подобрят управлението и координацията на услугите 

за психичното здраве (например Испания, Португалия и България), за да могат напълно 

да подкрепят своето население.  

o Въпреки че във Великобритания, Норвегия или Исландия съществуват документи 

относно включването на психичното здраве (например психично здраве на 



15 

 

 

Настоящият проект е финансиран с подкрепата на Европейската комисия. Тази 

публикация отразява единствено мнението на автора и Комисията не носи 

отговорност за информацията, която се съдържа в нея. Еразъм+/Споразумение 

за отпускане на безвъзмездни средства 2019-1-UK01-KS202-062036 

работниците, младежите и юношите и т.н.) в повечето европейски държави, тези 

документи или харти не са достъпни за гражданите. 

o Цялостно в Европа, в институциите за ПОО няма въведени политики за приобщаване 

на психичното здраве. 

● ВЪЗМОЖНОСТИ 

o Създаване или насърчаване на нови професии свързани с психичното здраве в 

институциите за ПОО, например за подкрепа на учителите, които се занимават с 

ученици с проблеми с психичното здраве. 

o Държавите, в които няма добре развито законодателство по въпросите за психичното 

здраве могат да вземат пример от другите държави и чрез застъпническите групи да 

повлияят на националната политика в своята страна. 

o Държавите, в които няма достатъчно документация за психичното здраве биха могли 

да вземат пример от другите държави, където има такава документация или харти. 

o Хартата MH +, MH+ инструмент за оценка и MH+ Профил на уменията за ролята 

„Посланик на психичното здраве” могат да бъдат много полезни инструменти за 

институциите за ПОО, с помощта на които да идентифицират областите, в които могат 

да подобрят нещата и да внесат позитивна промяна. 

● ЗАПЛАХИ 

o В много европейски държави, като Испания, България или Португалия все още 

съществува стигма свързана с психичните заболявания. 

o Икономическата криза дължаща се на COVID-19 може да окаже влияние на 

инвестирането в психичното здраве в Европа. 
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Раздел 2: Най-добри практики в областта на 

психичното здраве в цяла Европа 
Събрали сме набор от най-добри практики в областта на психичното здраве в цяла Европа, които 

могат да се използват в ПОО. Тъй като ПОО е малка ниша, а държавите има различно ниво на 

включване на психичното здраве в своите системи, предоставили сме няколко практики, които са 

специално насочени към ПОО. Въпреки това всичко предоставени по-долу практики могат да 

бъдат използвани директно или с леко адаптиране в ПОО. За да бъде този списък възможно най-

полезен сме го разделили на три основни раздела: 

 

Най-добри практики / ресурси, които можете веднага да приложите в 

ПОО 

Това са най-добри практики насочени към приобщаването на психичното здраве в ПОО или в 

общото образование, които разполагат с публикувани ресурси, които бихте могли да използвате. 

Можете директно да приложите тези практики в своите институции без да е необходимо те да 

бъдат адаптирани – достатъчно е да свалите предоставените ресурси:  

i. Ресурси за психичното здраве за учители – Обединеното кралство 

ii. Пакет училищни ресурси за психичното здраве – Обединеното кралство  

iii. Хранителни разстройства – ръководство за приятели и семейството – 

Обединеното кралство 

iv. Благосъстоянието след началното училище – Ирландия 

v. Благосъстоянието на ума – Финландия  

vi. Ръководство за превантивна работа с подрастващи – Словения 

 

Най-добри практики в ПОО/образованието 

Това са най-добри практики, които се използват в ПОО и в общото образование, но поради 

естеството им няма налични ресурси. Поради тази причина, ще се наложи вие да подготвите 

собствени ресурси / практики, за да ги инкорпорирате в своите институции. Смятаме, че повечето 

от тези практики могат лесно да бъдат приложени, с минимална подготовка за повечето 

институции. 

i. Превенция на хранителните разстройства – Живот на килограм – България  

ii. Уроци по злоупотреба с вещества – Финландия  

iii. Приятелите на Зипи – международна  

iv. Превантивни мерки – Финландия  
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v. Превантивни услуги при зависимости – Исландия  

vi. Образователна програма за психичното здраве – Исландия  

vii. Помощ при шок – Гимназия „Hamrahlið“ – Исландия 

viii. Дидактика на емоциите – Италия  

 

Най-добри практики, които могат да се адаптират за използване в ПОО 

Това са най-добри практики в приобщаването на психичното здраве, които се използват в по-

широката общност (някои се използват с млади хора, а други с възрастни), но съдържат елементи, 

които могат да бъдат полезни за ПОО. Тъй като образованието не е в същината на тези практики, 

сме включили раздели за това как тези практики могат да се адаптират, за да се приложат в 

сферата на ПОО. 

 

i. Младежка програма „Тийнщайн“ – България 

ii. Подобрени услуги за психичното здраве – България  

iii. PERMIND – Испания  

iv. MedianetFORM – Италия  

v. Integr@lavoro – Италия  

vi. Incorpora programme – Испания  

vii. Prelaboral Services: Solidarity furniture restoration experience – Испания 

 

Най-добри практики / ресурси, които можете веднага да приложите в сферата 

на ПОО 

i. Ресурси за психичното здраве за учители – Обединеното кралство 

Организация Time to change 

Локация и 

време на 

Тези ресурси са разработени в Обединеното кралство през 

последните три години (от 2017 г. насам) и се актуализират 

регулярно. Ресурсите са налични онлайн и могат да бъдат 
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създаване на 

практиката 

достъпени свободно от всеки, който посети интернет страницата. 

Заглавие и 

линк към 

ресурса 

Ресурси за психичното здраве за учители 

Цел: 

“Time to change” представлява национална кампания за психичното здраве, ръководена 

от водещите благотворителни организации в областта на психичното здраве. Целта на 

кампанията е да промени начина на мислене и действие по отношение на психичното 

здраве и да подсигури всеки, който има проблеми с психичното здраве да получи равни 

възможности във всички сфери на живота. Пакетът ресурси за психичното здраве за 

учители предоставя ресурси, които да помогнат на училищата да започнат дискусии и 

да обучават групово хората, да подкрепят кампаниите за психично здраве на учениците 

и да насърчат родителите да говорят у дома по темите за психичното здраве. 

Детайлно съдържание: 

Пакетът ресурси е разделен на 5 раздела: Провеждане на асамблея за психичното здраве, 

Провеждане на сесия с малка група, Подкрепа на учениците активисти, Сваляне и 

разпечатване на материали за училището и Достигане на посланието до родителите. 

Асамблеите са разделени на 10 и 15 минутни категории и включват PowerPoint 

презентации и видеа. Целта на тези асамблеи е да образоват младите хора и да насърчат 

дискусии около психичното здраве, да покажат начини по които човек може да 

подкрепи собственото си психично здраве, както и приятелите си, които се борят с тези 

предизвикателства.  

Сесиите в малки групи съдържат поредица от интерактивни дейности, които биха 

предоставили възможност на учениците да разговарят и да мислят по темите за 

психичното здраве. Всички тези дейности са кратки и могат да бъдат изпълнени като 

част от по-голям урок, в който учениците да бъдат насърчени да мислят, да учат и да 

предизвикват собствените си идеи около психичното здраве, така че да имат повече 

разбиране и приемане. 

Разделът за подкрепа на учениците активисти съдържа линкове към полезни 

инструменти за стартиране на ученическа кампания, както и съвети за това как да се 

ангажират другите ученици и как да се промотират дейности за психичното здраве.  

Материалите, които могат да се свалят и разпечатат са създадени, за да насърчат 

дискусия и да повторят отново някои от посланията от всяка асамблея, така че 

психичното здраве да остане тема, за която учениците и учителите са осъзнати и 

дискутират. Тези материали включват имейл подписи, снимки в социалните медии, 

скрийнсейвъри и плакати, свързани с основните послания от асамблеите. 

https://www.time-to-change.org.uk/get-involved/get-involved-schools/mental-health-resources-teachers
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Разделът за родители включва брошура, писмо и презентация, които могат да бъдат 

изпратени и споделени с родителите, за да им се обясни колко важно е у дома да 

разговарят за психичното здраве. Тези ресурси включват обща информация за 

психичното здраве, насоки за провеждане на разговори и линкове към повече 

информация. 

Оценка на резултатите: 

Асамблеите и груповите сесии се оказват най-полезни сред учителите и в училищата, 

тъй като са готови за използване и лесно достъпни, а учителите наистина харесват и 

оценяват съпътстващите ги видеа.  

Въпреки, че е трудно да се направи оценка на това колко училища са използвали този 

пакет ресурси (тъй като са много), „Време за промяна“ има контакт с около половината 

от средните училища в Англия.   

Кое прави тази практика добра/най-добра? 

“Time to change” е добре познати и разрастващо се социално движение в Обединеното 

кралство, което има за цел да промени начина по който мислим и действаме по 

отношение на проблемите свързани с психичното здраве. Движението е ръководено от 

водещи благотворителни организации за психичното здраве във Великобритания, „Mind 

and Rethink Mental Illness“; финансирано е от множество източници, включително 

правителството на Обединеното кралство и използва проучвания, за да разработи 

собствени подходи и ресурси. Движението е достигнало до милиони хора и постепенно 

успява да промени нагласите и поведенията – от стартирането на кампанията преди 10 

години, годишни проучвания (проведени от King’s College в Лондон) на национално 

представителна извадка сочат, че 5,4 милиона души са подобрили отношението си към 

психичното здраве. Ресурсите постоянно се актуализирате, за да се подсигури, че 

ресурсите и информацията, с която училищата разполагат са коректни и актуални.   

Друга 

информация 

Интернет страница: https://www.time-to-change.org.uk/ 

Социални медии:    

- Facebook 

- Twitter 

- Instagram 

- YouTube 

Тези ресурси за преподавателите са публикувани в интернет 

страницата на организацията и се промотират чрез кампании в 

социалните медии, също така се разпращат до техния списък с 

електронни адреси на училища. 

Налични на английски език. 

Контакт info@time-to-change.org.uk 

 

https://www.time-to-change.org.uk/
https://www.facebook.com/timetochange
https://twitter.com/TimetoChange
https://www.instagram.com/timetochangecampaign/
https://www.youtube.com/user/ttcnow2008
mailto:info@time-to-change.org.uk
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ii. Пакет училищни ресурси за психичното здраве – Обединеното 

кралство  

Организация High Speed Training 

Локация и 

време на 

създаване на 

практиката 

Този ресурс е разработен в Обединеното кралство и публикуван 

през юли 2019 г. Това е онлайн ресурс, който е със свободен достъп 

за всеки, който посети интернет страницата. 

Заглавие и 

линк към 

ресурса 

School Mental Health Resource Pack 

Цел: 

Този пакет с ресурси предоставя информация и съвети на училищните директори, за 

това как да разработят и внедрят цялостен училищен подход за включване и осъзнатост 

по темите за психичното здраве. Това обхваща дейности като насърчаване на позитивно 

психично здраве сред учениците, насърчаване на благосъстоянието на учителския 

състав, разписване на училищна политика за психичното здраве (както и предоставяне 

на пример на такава политика). 

Детайлно съдържание: 

Пакетът училищни ресурси за психично здраве е разделен на три основни раздела.  

Първият раздел обхваща текуща статистика свързана със състоянието на психичното 

здраве в училищата в Обединеното кралство, както и проблемите които оказват влияние 

на младите хора през 2019 г. На база на тези статистически данни и открития, са 

предложени набор от дейности/нагласи, за да се помогне и насърчи позитивното 

психично здраве в училищата – примери за такива са: обсъждане на психичното здраве 

в часовете по PSHE (Лични, социални, здравни и икономически връзки); политика на 

отворените врати; организиране на уелнес уикенд. Тези дейности ще помогнат на 

учениците да научат повече за значението на психичното здраве, ще им вдъхне 

увереност, ще учителите са на разположение за тях и ще им предостави някои стратегии 

за справяне със собственото си психично здраве. 

Вторият раздел е свързан с благосъстоянието на училищния състав. Това включва 

предизвикателствата и напрежението с което се сблъскват служителите, което може да 

доведе до влошаване на психичното здраве; признаци по които да се разбере, че 

служителите може би страдат от слабо психично здраве и насоки за подобряване на 

благосъстоянието на училищния състав. С включването на този раздел се създава 

https://www.highspeedtraining.co.uk/hub/wp-content/uploads/2019/07/School-Mental-Health-Pack-1-1.pdf
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цялостен подход в училищата, вместо подход който е центриран единствено върху 

учениците. 

Третият раздел е свързан с разписване на училищна политика за психичното здраве, и 

също така разглеждане на темата защо е необходимо да съществува такава политика, 

както и елементите, които тя трябва да включва. В този раздел се предоставят насоки за 

разписване на училищна политика за психичното здраве, както и образец който може да 

се използва като шаблон. 

В края на пакета с ресурси е предоставен кратък въпросник на учителите за психичното 

здраве на учениците. 

Оценка на резултатите: 

През изминалата година пакетът с ресурси е бил разглеждан над 10 000 пъти. От 

обратната връзка се вижда, че най-полезните раздели са били: идеите за дейности 

изброени в „Насърчаване на позитивно психично здраве в училищата“, както и 

въпросникът за учители относно психичното здраве на учениците. Макар да е 

предназначен за учениците от средното образование, този пакет с ресурси може да се 

използва във всеки учебен контекст тъй като се отнася за благосъстоянието на 

училищния състав и учениците; дейностите и отношение което е добре човек да има 

към изграждане на позитивно психично здраве (които могат да бъдат адаптирани според 

възрастовата група); както и препоръки за политиката. Някои от дейностите, идеите и 

препоръките могат да се използват и в работен контекст. 

Кое прави тази практика добра/най-добра? 

„High speed training“ е един от най-добрите доставчици в Обединеното кралство и 

следователно предлага високо качество на всички свои ресурси. Пакетът училищни 

ресурси за психичното здраве беше номиниран и се класира като финалист в Teach 

Secondary Awards 2019. Освен всичко друго, се оценяват и качеството на ресурсите, 

оригиналността и въздействието, което сочи, че този ресурс е уникален от гледна точка 

на степента в която адресира и включва темата за психичното здраве. Въпреки че това е 

първа година за Teach Award (Учителска награда), резултатите вяха споделени с над 

100 000 специалисти в образованието, както и сред медията на “Teach Company” – три 

списания и интернет страница. Пакетът с ресурси също получи медийно отразяване от 

Education Today, FE News и QA Education, което демонстрира, че това е един ценен 

образователен ресурс.   

Друга 

информация 

Интернет страница: https://www.highspeedtraining.co.uk/ 

Социални медии: 

- Facebook 

- Twitter 

- LinkedIn 

Пакетът с ресурси може да бъде намерен на интернет страницата на 

„High Speed Training“, а заглавието е включено в интернет 

страницата на „Teach awards“. Education Today, FE News и QA 

https://www.highspeedtraining.co.uk/
https://www.facebook.com/highspeedtraining
https://twitter.com/hst
https://www.linkedin.com/company/high-speed-training-ltd/
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education също публикуваха информация относно пакета с ресурси. 

Налично на английски език. 

Контакт support@highspeedtraining.co.uk 

 

iii. Хранителни разстройства – ръководство за приятели и семейство – 

Обединеното кралство 

Организация Beat Eating Disorders 

Място и време 

на създаване 

на практиката 

Този ресурс е разработен в Обединеното кралство и е наличен 

онлайн.   

Заглавие и 

линк към 

ресурси 

Eating disorders: a guide for friends and family 

Цел: 

Брошурата предоставя информация и съвет за всеки, който подкрепя някого с 

хранително разстройство. Обхваща информация за различните хранителни разстройства 

и начини на лечение и също така предоставя насоки за това как да адресирате темата ако 

се притеснявате за някого когото познавате и как да подкрепите този човек след 

поставяне на диагноза. Въпреки че, този ресурс не е пряко насочен към училищния 

състав, той може да предостави ценно знание, за това как можем да помогнем на хората 

с хранителни разстройства и също така може да се адресира към тази информация по 

време на срещи с родители и приятели на учениците с хранителни разстройства. 

Детайлно съдържание: 

Брошурата започва с обяснение на това какво представлява хранителното разстройство, 

защо човек може да развие такова разстройство и какви са различните видове 

хранителни разстройства. Освен, че се обяснява всяко хранително разстройство, също 

така се изброяват възможните признаци свързани с всяко едно, и се описват самите 

хранителни разстройства по-общо.  

Следващият раздел разглежда как да се подходи и разговаря с някой който смятате, че 

има хранително разстройство. Това включва някои насоки/неща над които да помислите 

mailto:support@highspeedtraining.co.uk
https://www.beateatingdisorders.org.uk/uploads/documents/2018/5/carers-booklet-1.pdf
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преди да разговаряте с някого, как да отворите темата, насоки за това какво да кажете 

или да не казвате, така че да помогнете на другия да запази спокойствие, както и как да 

реагирате на неговите/нейните реакции. Включен е и цитат от млад човек, който е 

провел такъв разговор със своя родител и партньор, както и телефонна линия за помощ 

на организацията „Beat”.  

Следващият раздел разглежда лечението на хранителните разстройства, както и съвети 

за по-позитивно взаимодействие с личния лекар. 

Следващият раздел разглежда как да подкрепите някой, който има хранително 

разстройство от множество различни перспективи, в зависимост от това какви 

взаимоотношенията имате с този човек. Това включва грижа за дете, партньор, 

съквартирант, приятел и колега. Това включва и съвети как да подкрепите човека по 

време на храненията, както и общи съвети базирани на вашите взаимоотношения – 

например, да предложите да отидете заедно на преглед при личния лекар, да намерите 

дейности, които не са свързани с храна, да включите децата си в подкрепата и т.н.  

Последният раздел е свързан с полагане на грижа за себе си докато се грижите за някой 

с хранително разстройство, също така как да се справяте с трудни ситуации и да се 

доверявате на други хора. 

Последните страници от този ресурс съдържат линкове и контактна информация за 

други подходящи благотворителни организации и подкрепа, както и плакат за 6-те 

основни признака, че някой може да има хранително разстройство. 

Оценка на резултатите: 

Основната силна страна на този ресурс е, че разглежда подкрепата от множество 

перспективи и взаимоотношения, тъй като всички те играят различна роля в живота на 

човек с хранително разстройство. Макар да не е разработен специално за учители, 

съветите за оказване на подкрепа от перспективата на приятел, родител, колега, 

партньор и съквартирант могат да се приложат и към учител, който подкрепя ученик, 

както и при много други взаимоотношения. 

Кое прави тази практика добра/най-добра? 

„Beat“ е първата и основна благотворителна организация за хранителни разстройства в 

Обединеното кралство. През 2019 г. те имате почти 38 000 нови посетители в интернет 

страницата си и над 200 споменавания в медиите. Те оказват влияние върху политиките 

на правителството и практиките свързани със здравеопазването, а през 2019 г. вземат 

участие в 2 дни на лобиране в Уестминстър и се срещат с 39 членове на 

парламента/представители. През 2019 г. още 564 училищни специалисти са обучени, 

така че да могат да предоставят подкрепа на ученици, за получаване на лечение. Тази 

брошура е добра практика, тъй като е насочена към подкрепа на хора с хранителни 

разстройства, подхождайки през перспективата на различните взаимоотношения. 

Друга Интернет страница: https://www.beateatingdisorders.org.uk/ 

Социални медии:  

https://www.beateatingdisorders.org.uk/
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информация - Facebook 

- Twitter 

- Instagram 

- YouTube 

- LinkedIn 

Налично и на английски език. 

онтакт media@beateatingdisorders.org.uk 

 

iv. Благосъстоянието след началното училище – Ирландия  

Организация Тези насоки са разработени от Отдела по образованието и уменията, 

Изпълнителния директор на здравните служби и Здравния отдел. 

Място и време 

на създаване 

на практиката 

Този ресурс е разработен в Ирландия през януари 2013 г. 

Представлява онлайн ресурс и е със свободен достъп за всеки, който 

посети интернет страницата. Ресурсът се актуализира регулярно. 

Заглавие и 

линк към 

ресурса 

Well-being in post-primary education. Guidelines for mental health 

promotion and suicide prevention 

(Благосъстояние след началното образование. Насоки за 

насърчаване на психичното здраве и превенция на суициден риск.) 

Цел: 

Насоките имат за цел да предоставят практически насоки на училищата за това как да 

разработят цялостен училищен подход, за да насърчат психичното здраве и 

благосъстояние на учениците. Подсилването на цялостното благосъстояние на 

учениците ще помогне да се засили техния успех, както в академичен план, така и в 

личния им живот. 

Насоките са предназначени за всички членове на училищната общност: директори на 

училища, преподаватели по различни предмети, кариерни консултанти, екипи за 

подпомагане на учениците, и др. 

Детайлно съдържание: 

Насоките да предоставени под формата на информативен и детайлен, но ясен и 

конкретен доклад, който включва съвети за политиката и разработване на цялостен 

училищен подход, линкове към организации и инструменти, казуси и образци.  

Насоките започват с обяснение на това какво е психично здраве и каква е ситуацията, 

https://www.facebook.com/beat.eating.disorders
https://twitter.com/beated
https://www.instagram.com/beatedsupport/?hl=en
https://www.youtube.com/user/beatingED
https://www.linkedin.com/company/beat---beating-eating-disorders/
mailto:media@beateatingdisorders.org.uk
https://www.education.ie/en/Publications/Education-Reports/Well_Being_PP_Schools_Guidelines.pdf
https://www.education.ie/en/Publications/Education-Reports/Well_Being_PP_Schools_Guidelines.pdf
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свързана с психичното здраве сред младежите в Ирландия, на база на статистическите 

данни . Също така се разглежда важността и отговорността, която училищата имат към 

това да подкрепят младите хора.  

Насоките изследвате начините по които училищата могат да разработят цялостен 

подход, разделен на три части: 

● Училищна подкрепа за всички 

● Училищна подкрепа за някои 

● Училищна подкрепа за малцина 

В края на всяка част са предоставени казуси. 

„Училищна подкрепа за всички“ представлява подход, който ще подкрепи всеки ученик. 

Основният фокус е върху превенцията, включване на обучение за психичното здраве и 

ранно идентифициране и намеса при младите хора, които се борят с психичното си 

здраве. Този раздел включва: линкове към инструменти и ресурси, които да се използват 

от училищата; насоки за предоставяне на ефективно социално, лично и здравно 

образование (SPHE) по темите за психичното здраве; информация за разработване на 

цялостен план за консултиране в училищата; и информация за помощния персонал и 

семействата на учениците.  

„Училищна подкрепа за някои“ стъпва на цялостния училищен подход за оказване на 

подкрепа на всички, но се фокусира върху ранното идентифициране при някои млади 

хора, които може би имат предизвикателства в психичното си здраве. Това включва 

информация за – идентифициране и събиране на информация; планиране и 

интервенция; мониторинг и преглед.  

„Училищна подкрепа за малцина“ се фокусира върху това как училищата могат да 

подкрепят младите хора с по-комплексни и трайни нужди, свързани с тяхното 

благосъстояние и психично здраве. Това включва: информация за създаване на план за 

действие; информация за насочване на младия човек към различни видове специалисти; 

информация за това как да се подкрепи завръщането на младия човек обратно в 

училище; информация за подкрепа на ученици, които са в суициден риск; и също така 

как училището може да подкрепи учениците ако настъпи смърт поради самоубийство. 

Последният раздел е свързан с подкрепа за училищата, която покрива продължаващото 

професионално развитие (ППР) на училищния състав с линкове и информация относно 

обучителните програми за психично здраве в Ирландия; изграждане на различни екипни 

структури в рамките на дадено училище за справяне с психичното здраве и тяхната 

отговорност; и линкове и интернет страници за допълнителна информация.  

В приложението ще намерите и няколко полезни ресурси, които могат да се използват 

от училищата, които включват кратки ръководства, образци и училищен въпросник за 

самооценка. 

Оценка на резултатите: 

Основният фактор за успех на практиката е, че тя насърчава благосъстоянието на 

училището, като посочва, че училищата трябва да възприемат цялостен, 
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многокомпонентен, превантивен подход към насърчаване на благосъстоянието, който 

включва както универсални, така и целенасочени интервенции. Тази практика поставя 

благополучието в основата на училищния етос и предполага, че всички училища ще 

осигурят информирани подходи и подкрепа, съответстващи на нуждите, за да насърчат 

благосъстоянието на своите ученици. 

Предоставените в този документ препоръки могат да се използват в широк набор от 

образователни и работни контексти, тъй като те предоставят структури за 

идентифициране и предоставяне на подкрепа на отделния индивид, базирана на 

специфичните му нужди. 

Кое прави тази практика добра/най-добра? 

Самият ресурс се основава на национални и международни изследвания и най-добри 

практики и включва широк преглед на свързана с темата литература. Различни лица и 

организации участваха в разработването на тези насоки, което гарантира, че те са 

подходящи за целта. Това включва млади хора, директори на училища, родители, 

консултанти по кариерно ориентиране, образователни психолози, академици и различни 

правителствени ведомства. 

Ресурсите за научни изследвания и финансиране бяха осигурени от множество 

правителствени служби: Изпълнителната служба на здравеопазването / Националната 

служба за превенция на суициден риск, Министерството на образованието и уменията / 

Националната образователна психологическа служба и Департамента на 

здравеопазването и децата. 

Друга 

информация 

Интернет страница:  https://www.education.ie/en/ 

Социални медии: 

- Twitter 

Налично на английски език. 

Контакт info@education.gov.ie 

neps@education.gov.ie 

 

 

 

v. Благосъстояние на ума – Финландия  

Организация Финландската национална агенция за образованието финансира 

проекта с финансиране от ESR. Проектът се управлява от 

професионалната институция „Keskuspuiston ammattiopisto“, за 

организацията „Suomen Mielenterveysseura“ действа в качеството на 

https://www.education.ie/en/
https://twitter.com/Education_Ire
mailto:info@education.gov.ie
mailto:neps@education.gov.ie
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специалист.  

Място и време 

на създаване 

на практиката 

Проектът се реализира във Финландия между 2012 – 2014 г., а 

институциите участващи в него се намират в района на столицата 

(например Хелзинки, Вантаа) и още няколко разположени в графове 

в южна Финландия (например Темпере). 

Заглавие и 

линк към 

ресурса 

Mielen hyvinvointi (Mental wellbeing) dissemination project  

(Проект за разпространение на психично благосъстояние) 

Цел: 

В проекта за разпространение на психично благосъстояние бяха разработени обучение и 

материали за институциите от средно ниво (secondary level institutions). Целта бе да се 

помогне на институциите да подкрепят младите хора в проблеми с психичното здраве и 

да ги научи на умения свързани с психичното благосъстояние, за да се създаде цялостно 

подкрепяща учебна среда. 

Детайлно съдържание: 

Като част от проекта бе разработен модел на „Институция на благосъстоянието“, който 

се състои от усвояване на умения за психичното здраве, разпознаване и засилване на 

ресурсите и създаване на общностна култура и безопасна мрежа в институциите. 

Практическата работа по проекта беше свързана с организиране на национални 

специфични за дадената институция обучения за учители и персонала на дадените 

институции. Освен това бяха предложени форуми за дискусии, консултиране и 

уъркшопи като част от проекта. Обширният материал разработен по време на проекта 

може да се използва в групови сесии и по време на кариерно ориентиране в 

институциите от средно образователно ниво. Ръководството и пакетът с материали 

могат да бъдат намерени тук (на финландски език).  

Оценка на резултатите: 

Въпреки че не разполагаме с точен брой, в проекта се включиха много сътрудничещи 

институции: Финландската национална агенция за образованието, ПОО институцията 

„Keskuspuiston ammattiopisto“, Организацията „Suomen Mielenterveysseura“, Гимназия 

„Leppävaara“, Институт „Niilo Mäki“, Институция „Optima“, Професионален 

образователен център „Sataedu“, Бизнес колеж Хелзинки, Център за обучение на 

учители от Университета за приложни науки в Тампере и професионалната институция 

„Varia“ във Вантаа. Тези големи институции подсигуриха разпространението на 

резултатите. 

Моделът на „институция на благополучието“ и обучителните материали са много 

всеобхватни, което ги прави възможни за използване в различни образователни и 

обучителни ситуации, както и от експертите по психично здраве в ежедневната им 

https://mieli.fi/sites/default/files/materials_files/hyvinvoiva_oppilaitos.pdf
https://mieli.fi/sites/default/files/materials_files/hyvinvoiva_oppilaitos.pdf
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работа с млади хора. 

Кое прави тази практика добра/най-добра? 

Много институции участваха в проекта, от обучителни институции за преподаватели до 

институции за професионално обучение и експертни организации, поради което 

резултатите от проекта получиха широко разпространение. Моделът за „институция на 

благосъстоянието“ и обучителните материали са изчерпателни и иновативни помощни 

материали, които могат да бъдат използват в различни обучителни и учебни ситуации 

от експертите по психично здраве и кариерните консултанти работещи с млади хора.  

Друга 

информация 

Интернет страница на проекта 

Налични материали 

Налично на финландски език. 

Контакт Anniina Pesonen 

Anniina.pesonen@mieli.fi  

 

vi. Ръководство за превантивна работа с подрастващи – Словения 

Организация Национален институт за обществено здраве 

Място и време 

на създаване 

на практиката 

Това ръководство е създадено през 2019 г. в Словения и е 

осъвременен документ от версията от 2010 г., с допълнителни 

ресурси, адаптирани дейности и по-актуална информация. То е 

свободно достъпно онлайн. 

Заглавие и 

линк към 

ресурсите 

Manual for preventive work with adolescents  

(Ръководство за превантивна работа с подрастващи) 

 Цел: 

 

Ръководството включва поредица от уъркшопи, които могат да се използват от учители 

работещи с юноши на възраст между 13-17г., които да помогнат на преподавателите да 

подкрепят подрастващите да развият и засилят своите социални и емоционални умения, 

както и представата за себе си. 

Детайлно съдържание: 

https://mieli.fi/sites/default/files/materials_files/hyvinvoiva_oppilaitos.pdf
mailto:Anniina.pesonen@mieli.fi
https://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/publikacije-datoteke/tsj_prirocnik_e_objava_koncna_27_6_2019.pdf
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Ръководството започва с представяне на понятията за психично здраве и свързаната с 

него превантивна работа, тъй като представените уъркшопи имат за цел да подчертаят 

социалните и емоционални умения, с помощта на които да се предотвратят 

потенциалните проблеми с психичното здраве. След това ръководството продължава с 

описание на това колко важно е в процеса на порастване да се развие позитивна и 

реалистична представа за себе си и обяснява и подчертава ролята, която учителите 

играят в процеса на подкрепа на младите хора, така че да могат да развият тези умения и 

ментална нагласа.  

Разделът с уъркшопи започва с обяснение на най-добрия начин за внедряване на 

уъркшопите в училище, като в тяхното внедряване и провеждане се ангажира 

училищното ръководство, както и учителите. Предоставят се и инструкции за 

преподавателите относно подготовката, прилагането, методите и завършването на 

уъркшопите.  

По-голяма част от ръководството е посветена на самите уъркшопи. Уъркшопите са 

общо 10 (2 свързани със самооценката и собствения имидж, а останалите 8 свързани с 

житейските умения) и адресират различни области на опит, поведение и управление на 

живота. Включват сфери като:    

● Уважаване и приемане на себе си 

● Определяне на цели – насърчаване на мотивация, старание и постоянство 

● Сътрудничество и необходимите умения за адаптация, координация и компромис 

● Решаване на проблеми 

● Справяне със стреса 

● Позитивен начин на мислене и как да се разпознаят негативните мисли и да се 

промени начина на мислене 

● Вземане на решения и поемане на отговорност за решенията и техните 

последствия 

● Разпознаване на собствената значимост  

● Предприемане на действия на база собствен морал и вярвания 

● Разпознаване, приемане и изразяване на емоциите 

Всеки раздел с уъркшопи включва детайлно обяснение на дадения уъркшоп, целта му, 

резултатите и посоката, както и свързаните с него работни листа и материали. 

Включени са и цитати от учениците с обратна връзка и начина по който оценяват 

сесията.  

В края на ръководството има информация за това колко ефективни са били сесиите като 

пилотни, както и допълнителна литература. 

Оценка на резултатите: 

Използвайки версията от 2011 г., върху която са надградени настоящите уъркшопи, 

между 2011 г. и 2018 г. са проведени 6 000 уъркшопа на 10 000 млади хора. Пилотните 

версии сочат, че уъркшопите са оказвали позитивно въздействие за заздравяване на 

психичното здраве и развиване на социалните и емоционални умения както на групово, 
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така и на индивидуално ниво. Учениците чувстват, че могат по-добре да се справят с 

проблемите и взаимоотношенията, а учителите са съгласни, че отношенията между 

учениците са се подобрили.  

Основните силни страни на уъркшопите се изразяват в природата на сътрудничество на 

дейностите, както и възможността да се изразят личните виждания и да се обменят с 

другите съученици и с учителите. Въпреки това цялостното въздействие на уъркшопите 

не беше толкова силно колкото се очакваше първоначално, въпреки че имаше 

положителен резултат. 

Кое прави тази практика добра/най-добра? 

Това ръководство се основава на съществуващи семинари от 2011 г., както и върху 2 

десетилетия на публични изследвания, като за този период са направени актуализации в 

съответствие с обратната връзка и откритията от училищните оценявания, което 

гарантира че семинарите са максимално полезни. Добавени са и последващи открития, с 

което да се обогати теоретичната рамка. 

Този ресурс е свързан с онлайн програма, която има за цел да помогне на младите хора 

да развият позитивна себеоценка, социални и комуникативни умения и други житейски 

компетентности, с които да се подкрепят юношите в ежедневието им. Това се постига с 

помощта на онлайн консултиране и предоставяне на информация на младите хора за 

тяхната себеоценка, чрез насърчаване на житейски умения за психичното здраве, както 

и чрез обучение и дейности за преподаватели, чрез които всичко това да се интегрира в 

учебната среда. Програмата е получила множество награди, най-скорошната от които е 

Национална награда за отличие в общуването „Prism 2012“. 

Друга 

информация Интернет страница: http://www.tosemjaz.net/ 

Налично на словенски език. 

Контакт Ksenija Lekic 

ksenija.lekic@nijz.si   

 

 

 

 

Май-добри практики в ПОО/образованието 

i. Превенция на хранителните разстройства – Живот на килограм – 

България 

http://www.tosemjaz.net/
mailto:ksenija.lekic@nijz.si
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Организация Фондация „Извън кръга“ 

Място и време 

на създаване 

на практиката 

Инициативата е разработена в България. Стартира през октомври 

2016 г. и продължава до ден днешен в София и в 6 други градове в 

страната. 

Заглавие 

„Живот на килограм“                                                

Цел: 

„Живот на килограм“ е първата програма в България насочена към превенция на 

хранителните разстройства. Основната целева група са ученици между 12 и 18 годишна 

възраст, но в програмата се включват и родители и преподаватели. Основната цел да се 

работи с учениците е, за да им се предостави необходимата информация по достъпен 

начин, така че да могат да разпознаят факторите, които биха могли да отключват 

хранителните разстройства и симптомите, и да реагират подобаващо.  

Детайлно съдържание: 

Програмата е специално разработена и включва интерактивни упражнения и дискусии. 

Изпълнява се от екип от психолози и психотерапевти, които се срещат с ученици  

учебна среда. Провеждат се общо 3 срещи, всяка среща надгражда над предишната. 

Първата среща разглежда темата за външния вид, ролевите модели и моделите на 

красота. Втората среща адресира темите за вътрешните емоции, да можем да ги 

разпознаваме и как да се справяме с тях. Третата среща е обобщение и осмисляне на 

първите две срещи: учениците научават какъв вид хранителни разстройства 

съществуват и как човек може да търси помощ в ситуация на риск. В тези сесии става 

ясно, че хранителните разстройства са преди всичко проблем с психичното здраве, в 

който килограмите и хранителното поведение са само видимата част от проблема. 

Учениците си дават сметка, че има връзка между хранителните разстройства и 

вътрешните конфликти свързани с емоциите и с вътрешната и външната ни среда. 

Друга цел на проекта е имплементирането на допълнителни дейности, с помощта на 

които темата да стане по-видима и широко приета. Пример за такава дейност е 

изложбата „100 грама нежност“. Фотографиите в нея изобразяват домовете на хора с 

хранителни разстройства. Те показват обичайните неща, които могат да бъдат намерени 

във всеки дом, но през призмата на хранителен проблем и така тези детайли придобиват 

коренно различно символично значение. Изложбата е преживяване, което кара хората да 

се замислят, да се вгледат в себе си и в същото време да почувстват, разберат и видят по 

различен начин онова, което се случва в душите на хората страдащи от хранителни 

разстройства. 
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Оценка на резултатите: 

Основна силна страна на програмата е, че работи директно с ученици и работният 

подход е интерактивен и преживелищен. 

Над 2000 ученици от 17 училища от различни градове в България се включиха в 

проекта. Над 300 родители бяха въвлечени в темата. Психолози от други градове бяха 

обучени в програмната методология, така че да могат да предоставят услугата в 

училищата на регионално ниво. 

Един от основните индикатори за успех е, че нови училища се свързват с екипа с 

предложение за съвместна работа. 

Кое прави тази практика добра/най-добра? 

„Живот на килограм“ е първият и единствен благотворителен проект в България, 

работещ директно с ученици, който се фокусира върху превенция на хранителните 

разстройства. Проектът се развива успешно от четири години насам, демонстрира 

стабилност и разширява дейностите си с нови инициативи, които провокират рефлексия 

по темата сред о широката общественост. За дейностите по проекта се говори по 

новинарските емисии, списания, вестници, радио програми, телевизия, интернет 

страници, и т.н., което допринася за популярността и разпознаването на проекта в 

обществото. 

Друга 

информация 

Интернет страница: https://zhivotnakilogram.com/ 

Социални медии: 

- Facebook 

Налично на български език. 

Контакт Любомира Манчева и Милена Ташкова  

info@zhivotnakilogram.com 

 

ii. Уроци по злоупотреба с вещества – Финландия 

Организация Ehyt ry (Финландска асоциация за превенция на злоупотребата с 

вещества) 

Място и време 

на създаване 

на практиката 

Уроци по злоупотреба с вещества за ученици от средно училище 

(ПОО училища и гимназии) във Финландия. 

Заглавие Уроци, свързани със злоупотребата на вещества.  

https://zhivotnakilogram.com/
https://www.facebook.com/zhivotnakilogram/
mailto:info@zhivotnakilogram.com
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Цел: 

„Ehyt ry“ организира уроци, касаещи злоупотребата с вещества в институциите от 

средно образователно ниво (75-90мин) с групи ученици, за да се подкрепи 

осведомеността на учениците от средните училища относно рисковете от злоупотреба с 

вещества, използвайки техните собствени материали. Тъй като злоупотребата с 

психоактивни вещества и зависимостите обикновено представляват социален феномен и 

основен фактор за проблемите с психичното здраве във Финландия, важно е тази тема 

да бъде разгледана в групова среда и да се предостави на учениците информация и 

конструктивна дискусия. 

Детайлно съдържание: 

Уроци от 75-90 минути, организирани в институциите за средно образование, за да се 

подкрепи информираността по темите за злоупотреба с психоактивни вещества и 

зависимостите. Уроците следват един и същи модел. Взаимодействието, рефлексията и 

новите перспективи са важни за обучението по злоупотреба с вещества и тези уроци 

използват тези методи. Злоупотребата с вещества се смята от социална, културна и 

политическа гледна точка основен фактор за развиването на проблеми с психичното 

здраве във Финландия. Обсъждат се промените в употребата на вещества във 

Финландия от 20 век насам, създава се карта на идеите и се обсъжда използването на 

вещества и причините и последиците от това. 

Оценка на резултатите: 

Проектът беше успешен, тъй като уроците достигнаха до много ученици – между 2017-

2018 г. почти 13,000 ученици взеха участие в уроците по злоупотреба с вещества. 

Обратната връзка сочи, че по-голяма част от учениците считат предоставената им 

информация за полезна (91%) и повечето също така считат, че са имали възможност да 

споделят собствените си възгледи по време на уроците (94%). 

Уроците могат лесно да се прилагат в различен контекст, тъй като са лесни за 

организиране. 

Кое прави тази практика добра/най-добра? 

Уроците са добре структурирани, достигнали са множество млади хора от различни 

институции (общо 13 000 в периода 2017-2018 г.), освен това към обучението са 

създадени много допълнителни материали. 

Асоциацията също така получи финансиране от Министерството на социалните въпроси 

и здравеопазването във Финландия за предоставяне на уроците. 

Друга 

информация Интернет страница на проекта: http://www.ehyt.fi/fi/toinen-aste 

Налично на финландски език. 

Контакт Ану Раутама 

http://www.ehyt.fi/fi/toinen-aste
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koulutukset@ehyt.fi  

 

iii. Приятелите на Зипи – международен 

Организация Пражки център за първична превенция 

Място и време 

на създаване 

на практиката 

Тези ресурси са създадени през май 2015 г. в Чехия. 

Заглавие Приятелите на Зипи (чешки, информация на английски) 

 

Цел: 

Целта на „Приятелите на Зипи“ е да предостави ресурси на учителите, с помощта на 

които да научат децата от началните училища как да се справят с всекидневните 

трудности и как да развият своите социални и емоционални умения. Идеята зад това е, 

че засилването на управлението на емоциите и стратегиите за справяне в ранна възраст 

ще даде възможност на хората да могат по-добре да се справят в зряла възраст и ще 

помогне за предотвратяване на проблемите с психичното здраве. 

Детайлно съдържание: 

„Приятелите на Зипи“ е програма за деца на възраст между 5-7 г., свързана с развиване 

на социални умения и стратегии за справяне. Програмата съдържа 24 урока, разделени в 

6 модула, които адресират: емоциите, комуникацията, взаимоотношенията, превенция 

на тормоз, справяне с промяната и със загубата. Всеки един от тези уроци има за цел да 

научи децата да се справят с житейските трудности като използват 2 правила: доброто 

решение е онова, което те кара да се чувстваш по-добре и доброто решение е онова, 

което не наранява никого. Тези уроци се предполага да бъдат разгледани в рамките на 

една година като всеки урок включва приблизително време на изнасяне, онлайн 

изображения, работни образци, методи за адаптиране на дейностите при необходимост 

и сертификати, които да бъдат раздадени на децата при завършване.  

Всеки урок е свързан с история, в която проследяваме близнаците Ленка и Тонда, 

тяхната приятелка Сандра и насекомото-пръчица Зипи, в различни ситуации. Всеки 

урок включва 2 интерактивни дейности (това могат да са дейности с говорене, игри, 

артистични дейности, ролеви игри и др.), които насърчават децата да намерят своя 

начин за решаване на тези проблеми. След изпълнение на дейностите може да се 

прочете обобщението и раздела с осъзнавания за историята. В допълнение на 

дейностите, учителите получават уводна книжка с подробности за това как да използват 

сесиите, както и с детайлно описание на всеки от включените уроци, цялостната им цел 

и всякакви необходими материали за тяхното изпълнение. 

mailto:koulutukset@ehyt.fi
https://zipyhokamaradi.cz/
https://www.partnershipforchildren.org.uk/what-we-do/programmes-for-schools/zippys-friends.html
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Оценка на резултатите: 

„Приятелите на Зипи“ създава по-добра атмосфера в класната стая, както и по-добри 

междуличностни взаимоотношения между децата. Въпреки, че е насочен към деца 

между 5-7 годишна възраст, уроците са създадени така, че да могат да бъдат адаптирани 

и да се използват с по-големи деца. Адаптираните дейности могат да се използват с по-

малки групи, с по-големи деца, с деца с трудности в ученето и т.н. Основната силна 

страна на ресурса е, че дейностите са подредени така че да насочват децата сами да 

намират своите решения на проблемите, вместо да им се казва какво да правят.  

Кое прави тази практика добра/най-добра? 

 Методологията на „Приятелите на Зипи“ е акредитирана от MŠMT (Министерството на 

образованието, младежта и спорта). През последните 6 години те са обучили 250 

учители и са достигнали до 6000 деца в 100 училища в Чехия, а между 2015-2018 г. 83 

училища във Великобритания и 4000 деца са пробвали ресурсите за Партньорство за 

деца. 

Ресурсите от „Приятелите на Зипи“ помогнаха за разработване на „Приятелите на 

Яблик“ (Jablík’s Friends), насочен към деца на възраст 7-9 години, тоест малко по-

големи деца. Тези ресурси следват сходна методология със същата група приятели, но 

адресират различни области и съдържат дейности, които са по-подходящи за по-голяма 

възрастова група. 

Друга 

информация Интернет страница: https://zipyhokamaradi.cz/ 

Програмата се прилага в 24 държави, така е налична на различни 

езици, включително: български, чешки, датски, холандски, 

английски, френски, исландски, литовски, норвежки, полски, 

португалски, руски и словашки. 

Контакт Markéta Čermáková 

zipy@ecinstitut.cz 

 

 

iv. Превантивни мерки – Финландия  

Организация Humak University of Applied Sciences и Министерството на 

образованието и културата 

Място и време 

на създаване 

„Превантивни мерки“ е проект финансиран от Министерството на 

образованието и културата, който функционира в рамките на Humak 

University of Applied Sciences, който предоставя обучение в 

https://zipyhokamaradi.cz/
mailto:zipy@ecinstitut.cz
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на практиката младежкия сектор в столицата във Финландия. Проектът е активен 

между 2011 – 2017 г. 

Заглавие Превантивни мерки – умения за превенция на употребата на 

психоактивни вещества сред младите 

Цел: 

Проектът „Превантивни мерки“ осигурява надграждащи образователни курсове за 

специалисти работещи с млади хора и също така предоставя публикации и възможности 

за нетуъркинг. 

Злоупотребата с психоактивни вещества и зависимостите са основен фактор за 

наличието на проблеми с психичното здраве сред младите хора във Финландия. 

Адресирането на тази тема е част от Националната стратегия за психично здраве. 

Целевата група на „Превантивни мерки“ се състои от всички специалисти, които по 

някакъв начин в работата си се сблъскват с превенция на употребата на психоактивни 

вещества. Това включва служители, чиито задължения включват работа с млади хора в 

общините, в третият сектор, в образователни учреждения и в паства. Целевата група 

включва и служители, които участват в планирането и развитието на мерки за 

превенция на употребата на психоактивни вещества в различни организации. 

Детайлно съдържание: 

Проектът предоставя надграждащи образователни курсове за специалисти работещи в 

млади хора по различни теми. За повечето курсове, участниците получават кредитни 

точки приравнени към университетско ниво. Продължаващото образование е 

организирано както под формата на учебни занятия, така и под формата на онлайн 

уроци. Проектът също така създаде високо качествени материали и публикации 

свързани с темата. На различни екипи се възложи задачата да разработят материали по 

отделните теми. Проектът също така предложи възможността за нетуъркинг между 

различните специалисти. 

Дългосрочните цели на проекта са: 

● Да предложи курсове и продължаващо обучение за служителите, които 

взаимодействат с млади хора или като част от работата си се сблъскват с 

проблемите на младите хора. 

● Да засили знанията и разбирането относно дейностите по превенция на 

употребата на психоактивни вещества и да образова младите хора по темите за 

психоактивните вещества. 

● Да координира национална мрежа. 

● Активно да развие превенцията на употреба на психоактивни вещества в 

младежкия сектор, да насърчи дискусии сред специалистите в сектора и да 

координира информацията. 

● Да насърчи подходи за цялостна превантивна работа в младежкия сектор. 
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Оценка на резултатите: 

Резултатите от проекта за свързани с обучение, което се предлага на стотици 

специалисти в областта на работата с младежи, както и голям брой публикации, 

разработени като част от проекта по теми свързани с употребата на психоактивни 

вещества, предназначени за специалисти както и други целеви групи предоставящи 

полезна информация. Линкове към публикациите могат да бъдат намерени на интернет 

страницата: http://www.preventiimi.fi/etsi-tietoa/ 

Проектът беше успешен, а материалите са достъпни онлайн и са много полезни също 

така за други специалисти работещи в сферата на работа с младежи. 

Кое прави тази практика добра/най-добра? 

Проектът беше приложен с помощта на финансиране от Министерството на 

образованието и културата и беше иновативна инициативна от гледна точка на 

създаване на нови обучения по темата за употреба на психоактивни вещества и на 

създаване на екипи, които да произведат материали по съответните теми. 

Друга 

информация 

Интернет страница: http://www.preventiimi.fi 

Налични материали: http://www.preventiimi.fi/etsi-tietoa/                       

Наличен на финландски и на английски език. 

Контакт Heidi Odell 

heidi.odell@humak.fi  

 

v. Превантивни услуги при зависимости – Исландия  

Организация 

Техникум                      

Място и време 

на създаване 

на практиката 

Практиката се реализира в Рейкявик, Исландия и стартира през 2020 

г. 

 

Заглавие Превантивни услуги при зависимости 

Цел: 

Училището разполага със служител на половин работен ден, който изпълнява 

http://www.preventiimi.fi/etsi-tietoa/
http://www.preventiimi.fi/
http://www.preventiimi.fi/etsi-tietoa/
mailto:heidi.odell@humak.fi
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функцията на специалист по превенция, който подкрепя учениците при различни случаи 

на зависимости. 

Детайлно съдържание: 

Специалистът по превенция има личен опит с алкохолна зависимост. Ролята ѝ се 

изразява в това да организира срещи в стила на АА за различни зависимости (алкохол, 

наркомания, компютърни игри, храна и т.н.), да предлага индивидуални срещи за 

подкрепа и образователни лекции/дискусии по време на часовете по теми свързани със 

зависимостите. 

Тя също така следи за консумацията на алкохол по време на училищните танцови 

мероприятия, проследява учениците, които видимо са под влияние на алкохола като ги 

кани на консултации, за да работи индивидуално с тях за намиране на корените на 

тяхната зависимост, но също така за да идентифицира дали има и други проблеми като 

депресия или травма, и т.н. 

Оценка на резултатите: 

Един от факторите за успех на тази услуга е, че човекът който я предоставя има реален 

опит със зависимост и с участие в срещи на АА. Това може да помогне на учениците в 

по-голяма степен да се свържат с нея. Специалистът по превенция понякога работи 

съвместно с психолог, който помага на учениците по-конкретно с психологическия 

аспект на тяхната зависимост. Също така работи с родителите, за да се подкрепят някои 

ученици при справяне със зависимостта.  

Практиката може да бъде много добре приложена и в други образователни институции. 

Очевиден недостатък на практиката е че образователните лекции се базират на 

медицински документи като „Doctor General“ или „The Cancer Society“. Изглежда, че се 

фокусират върху биологическия аспект на зависимостта и не покриват 

психологическите детерминанти. Друго ограничение е фактът, че специалистът по 

превенция е назначен на половин работен ден, тоест е на разположение само за 

ограничен брой часове. 

Кое прави тази практика добра/най-добра? 

Дейностите по информиране, които са част от програмата, достигат до повече от 2000 

ученици годишно, което като брой покрива почти всички ученици в училището. Макар, 

че степента на иновации е ниска фактът, че тази практика достига по същество до 

всички ученици в училището, показва, че тя е ефективна и показва на всички ученици, 

че за тях има налична подкрепа. 

Друга 

информация 

Дейности по разпространение 

https://en.tskoli.is/ 

Налично на исландски език. 

https://en.tskoli.is/
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Контакт Guðlaug Kjartansdóttir 

GUK@tskoli.is 

 

vi. Образователна програма за психичното здраве – Исландия 

Организация Hugarafl 

Място и време 

на създаване 

на практиката 

Тази организация работи в Рейкявик, Исландия и е създадена през 

2008 г.  
 

Заглавие Образование по темата за психичното здраве в училищата  

Цел: 

„Hugarafl“ предоставя образователни лекции за психичното здраве в училищата, за 

ученици на възраст между 14-20 г.  

Детайлно съдържание: 

Програмата се състои от образователни лекции по темата за психичното здраве, които 

се предоставят на ученици от средните училища и гимназиите, от страна на членовете 

на „Hugarafl“ – хора, които са имали лични предизвикателства с темата за психичното 

здраве.  

Основната цел на програмата е да нормализира проблемите и трудностите, с които 

човек може да се сблъска от гледна точка на психичното здраве. Темите на лекциите се 

фокусират около:  

- Колко важно е да не съдим себе си и другите;  

- Когато става дума за проблеми с психичното здраве, емоциите, 

психологическите и социални фактори оказват също толкова голямо влияние 

като физическите фактори; 

- Въздействие което ниската самооценка и самонараняването имат върху 

психичното здраве, както и тормозът и насилието; 

- Колко важно е да потърсим индивид, на когото можем да се доверим, за да ни 

подкрепи веднага щом изпитаме дистрес, което ще предотврати по-нататъшен 

дистрес;  

- Различни пътища за възстановяване и как за различните хора работят различни 

mailto:GUK@tskoli.is
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подходи – необходимо е да откриете, който подход е най-работещ за вас.  

Оценка на резултатите: 

Стигмата около темите за психичното здраве значително е намаляла благодарение на 

тази програма, което се вижда от езика, който учениците използват преди и след 

лекциите, както и от по-голямата им готовност да говорят открито за проблемите си и да 

търсят помощ. Въпреки това, през 2019 г. изникват някои трудности – студентите по 

психология от университета започват да предлагат противоречива образователна 

програма (базирана на модела на заболяване при психичното здраве), която може да 

създаде объркване сред учениците и да доведе до още по-голяма стигма върху 

проблемите на психичното здраве и хората афектирани от тях. 

 

Факторите на успех са основно свързани с факта, че хората които предоставят лекциите 

имат реален житейски опит с проблеми с психичното здраве и могат да предоставят 

надежда със своя жив пример на хора, които са се възстановили и че това е възможно и 

че помощта е достъпна и налична. Освен това програмата е добре известна сред 

училищата в областта на Рейкявик и все повече училища изискват този вид обучение. 

Недостатъците на програмата са свързани с ограниченото време на говорителите, което 

оказва влияние на обхвата, който проектът може да има всяка година, както и степента в 

която предлаганите лекции могат да посрещнат търсенията и заявките от страна на 

училищата.  

 

Възможността за прилагане и в други среди завиди от наличността на човешки ресурс и 

финансирането. В програмата на Hugarafl финансирането постъпва от общината и 

понякога е допълнено от национални грантове.  

Кое прави тази практика добра/най-добра? 

Програмата е иновативна предимно чрез своето информационно съдържание, което е 

базирано на модела на възстановяване, а не на модела на болестта или био-медицинския 

модел за проблемите свързани с психичното здраве. Друг иновативен аспект е свързан с 

това, че програмата е създадена и се реализира единствено и само от хора с реален 

житейски опит в проблемите с психичното здраве, които са имали опит от първа ръка в 

системата за психичното здраве. Тези две неща са основните иновативни аспекти, с 

които Hugarafl допринася в сферата на психичното здраве в Исландия.  

Досега над 50 училища за влизали в програмата, повечето от тях по няколко пъти.  

Друга 

информация Интернет страница http://hugarafl.is/gedfraedslan/ 

Налична на исландски език 

Контакт Fjóla Ólafardóttir  

fjola@hugarafl.is 

 

http://hugarafl.is/gedfraedslan/
mailto:fjola@hugarafl.is
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vii. Помощ при шок – Гимназия „Hamrahlið“ – Исландия 

Организация 

Гимназия „Hamrahlíð“                        

Място и време 

на създаване 

на практиката 

Практиката се реализира в Рейкявик, Исландия и е стартирала през 

2012 г. 

Заглавие Помощ при шок 

Цел: 

Ролята на услугата за помощ при шок, освен всичко друго, е свързана с това да 

предоставя помощ на учениците в случаите на шок или травма, особено такива, които 

биха могли да се случат в училище и да окажат влияние на голям брой ученици 

(например самоубийство на ученик, сериозен инцидент случващ се в училище, на който 

много ученици стават свидетели). 

Детайлно съдържание: 

В рамките на училище има активен съвет за интервенция в случай на шок, който се 

състои от ръководител на отдел, консултант по учебните въпроси и кариерата, офис 

мениджър и двама преподаватели. 

Действията, които екипът предприема се състоят от:  

1. Психологическа първа помощ – включва да бъдеш с индивида, да присъстваш и 

да му помогнеш да отговори на основни въпроси. Човекът преживял шок има 

нужда да може да поговори с някого за своето преживяване и е важно някой да го 

изслуша. 

2. Предоставяне на информация и обучение – хората преживели шок имат нужда да 

бъдат информиране за симптомите, които биха могли да изпитат в следствие на 

шока – психически, физически и социални. В зависимост от случая това може да 

се случи на индивидуално или групово ниво. 

3. Емоционално вентилиране – хората преживели травма имат възможност да 

изразят емоциите си свързани с нея.  

4. Емоционална преработка – целта на оценка е хората да могат да сработят своите 

емоции като споделят мислите и чувствата си и получат информация за 

обичайните реакции при шок.  

5. Задействане на система за подкрепа в случаи на травма – подкрепа на роднини, 

приятели или други близки хора е важна за хората претърпели шок. Тези хора 

могат да бъдат поканени на срещи и на подкрепящи дискусии или пък може да се 
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изготви план за подкрепа, фасилитиран от травма екипа. 

Оценка на риска и последващи действия – първите дни след шока, учениците често 

остават вкъщи за няколко дни. Училището помага на учениците да се завърнат в 

училище след шока, например чрез поддържане на контакт с роднините. 

Кое прави тази практика добра/най-добра? 

Практиката е добра защото стъпва на стъпките описани по-горе, което я прави 

приложима и в други училища. Друга силна страна на практиката е, че включва екип, 

който покрива различни области.  

Контакт Bóas Valdórsson – училищен психолог  

boas@mh.is  

 

viii. Дидактика на емоциите – Италия 

Организация Eumoschool  

Място и време 

на създаване 

на практиката 

Практиката се реализира в Палермо, Италия между 2015-2018 г.  

 

Заглавие Дидактика на емоциите 

Цел: 

Целта на практиката е да имплементира иновативна методология като част от нов модул 

за емоционално образование в училищна среда, за да се подобри емоционалното 

благосъстояние и трансверсалните компетентности от учениците (на възраст 16-20) 

същевременно подкрепяйки професионалното развитие на учителите и 

педагогическия състав. 

Детайлно съдържание: 

Базирана на италианската образователна методология „Didattica delle Emozioni“© 

(Дидактика на емоциите, ДЕ), практиката промотира холистичен подход към 

психичното здраве в училищата, помагайки на учениците да разпознават, изразяват и 

управляват своя психичен дистрес. Целта е да се създаде позитивна среда, в която се 

редуцират и избягват потенциалните рискове и ситуации, които биха могли да доведат 

до дискомфорт и стрес. Това е практика за ранна превенция, която се базира на 

mailto:boas@mh.is
https://www.didatticaemozioni.it/come-funziona-la-didattica-delle-emozioni/
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възприятието, че припознаването на емоциите представлява чудесен защитен фактор. 

В по време на часовете, учителите могат да се възползват от набора от различни 

техники, чрез които да помогнат на учениците да станат по-осъзнати за вътрешния си 

живот, да се запознаят с психичното състояние на своите съученици, развивайки 

самоосъзнатост и стимулирайки емпатия. Практиката също така е предназначена да 

може навреме да се идентифицират рисковите фактори свързани с психичното здраве 

при младите ученици и евентуално да се планират адекватни интервенции с участието 

на семейството и подкрепата на психолог.   

Оценката на въздействието, което тези техники имат се извършва чрез следните 

инструменти: 

● 3 срещи с преподаватели (преди, по време на, след), оценявайки въздействието 

на преживяването им при прилагане на ДЕ техниките в училище, благодарение 

на използваните въпросници и фокус групи; 

● Инструменти за оценка, с които да се измерят ключовите компетентности на 

учениците администрирани преди и след прилагане на ДЕ; 

● Психометрични тестове – както при SEDS – да се измери поведенческия и 

емоционален коефициенти при учениците (администриран преди и след 

прилагане на ДЕ); 

● Инструменти за наблюдение, за да се подкрепят учителите при планиране на 

техниките в рамките на уроците си. 

Тези инструменти дават възможност на учителите да събират практическа информация 

за това как работят техниките, как учениците реагират на всяка една от тях и какви са 

трудностите, с които се сблъскват.  

Оценка на резултатите: 

Липсата на активна ангажираност от страна на целия преподавателски състав 

представлява основна бариера за ефективното внедряване на проекта, заедно с 

нежеланието на класа и с високото ниво на разнообразни характеристики на учебната 

среда. В допълнение, не всички учители бяха готови да положат допълнителни усилия, 

вместо това се фокусираха най-вече върху това да изпълнят дневните си задачи 

съобразявайки се с целите на учебната програма на училището. 

Независимо от това почти всички учители се съгласиха, че емоционалното образование 

трябва да се интегрира в учебната програма и да се отдели време за интервенции. 

От гледна точка на приложение, практиката се оказа широко приложима и вече се 

използва в други 5 европейски държави. 

Кое прави тази практика добра/най-добра? 

Училището е първата институция в областта, която интегрира емоционалното 

образование в своята учебна програма, предоставяйки конкретен и приложим пример за 

това как може да се насърчи включването на психичното здраве в образователната 

система. 
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Приетото иновативно управление позволи участието на цялата йерархична ос на 

институцията (учители, ученици, училищен съвет). Освен това, създаването на 

Отворени образователни ресурси (ООР) за самоподготовка, достъпни чрез Moodle, 

които помагат на учителите да планират и прилагат интервенции, предостави 

възможност на преподавателите да адаптират дейностите към специфичните нужди на 

учениците, от гледна точка на способността за управление и изразяване на емоциите. В 

крайна сметка практиката се възползва от инициативата за налични възможности за 

финансиране по програма Еразъм+, улеснявайки обмена на опит между партньорските 

организации. 

От гледна точка на достигнатия брой хора, общо 6 преподаватели от различен произход 

приложиха описаната методология, достигайки до 65 ученици през 2018 г. 

В резултат на прилагането на практиката, броят конфликти по време на час значително 

намаля, същевременно емоционалните, поведенчески и отношенчески компетентности 

на целевата група млади хора се подобриха. В крайна сметка форматът отговаря на 

водещите правила, препоръчани от Световната здравна организация.  

Друга 

информация 

Интернет страница: https://eumoschool.eu 

Социални медии: 

- Facebook 

- Twitter 

Проектът бе разпространен чрез брошура, информационен бюлетин 

и статии. 

Налични на италиански, английски, немски, турски, румънски и 

унгарски. 

Контакт Vitalba Valenti 

vitalba@libero.it 

 

 

Най-добри практики, които могат да бъдат адаптирани за използване в ПОО 

i. Младежка програма „Тийнщайн“ – България  

https://eumoschool.eu/oer/?lang=it
https://eumoschool.eu/
https://www.facebook.com/Eumoschool/
https://twitter.com/eumoschool
mailto:vitalba@libero.it


45 

 

 

Настоящият проект е финансиран с подкрепата на Европейската комисия. Тази 

публикация отразява единствено мнението на автора и Комисията не носи 

отговорност за информацията, която се съдържа в нея. Еразъм+/Споразумение 

за отпускане на безвъзмездни средства 2019-1-UK01-KS202-062036 

Организация 

Фондация Същност                                             

Място и време 

на създаване 

на практиката 

Младежката програма „Тийнщайн“ се провежда от 2006 г. Стартира 

в София и вече се провежда и в три други градове в България. 

Заглавие „Тийнщайн“ 

Цел: 

„Тийнщайн“ е психологическа програма за млади хора на възраст между 13 и 19 г. 

Програмата има за цел да им предостави психологическа подкрепа за справяне с 

предизвикателствата, които произтичат от настъпващите промени и от това да бъдеш 

тийнейджър; също така да се създаде дългосрочна и поддържаща среда, чрез месечни 

групови срещи, в които младите хора имат възможността да продължат да развиват 

своята емоционална интелигентност и знания относно самите себе си и другите. 

Детайлно съдържание: 

Младежката програма „Тийнщайн“ създава среда за развиване на осъзнатост за себе си 

и за взаимоотношенията с другите, което е важно за изграждане на силна идентичност. 

Програмата предлага 2 интерактивни обучителни сесии, всяка от които с 

продължителност 4 дни. Като едно пътешествие към собствения си вътрешен свят, по 

време на обучението младите хора се научават да разпознават, приемат и споделят 

своите емоции, да изследват собственото си поведение и реакции и да преминат отвъд 

зоната си на комфорт. Имат възможност да се справят с трудни и болезнени ситуации от 

миналото си, да научат повече за собствените си ресурси и силни страни, да се научат 

как да преодоляват страховете и несигурността с повече увереност, както и да развият 

толерантност към „различното“. 

Основният подход е учене чрез опит а част от предварително установените теми са: „Аз 

и другите“, „Моите ограничаващи вярвания и поведения“, „Взаимоотношения с 

родителите“, „Общуване между хората“, „Развиване на умения за себе-рефлексия“, 

„Личните качества и таланти и как ги изразяваме“, „Поемане на лична отговорност“, 

„Аз и групата“, „Цели, намерения, мечти“ и др. 

 

Освен обучителните сесии програма също така включва регулярни месечни срещи, в 

които младите хора могат да продължат да задълбочават своята работа по обсъжданите 

по време на тренинга теми. Тези срещи предоставят устойчиво и дълготрайно 

пространство за споделяне и натрупване на знания за себе си и за света, като по този 
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начин се помага на младите хора да изградят здравословна идентичност. 

Оценка на резултатите: 

Най-големият успех на програмата е нейната устойчивост. През последните 13 години, 

над 1000 младежи са участвали в нея. През първите 5 години от програмата, всяка 

година се провеждаха 1-2 обучителни сесии в София, а днес обучителните сесии се 

провеждат регулярно в 4 български градове. Друго доказателство за успеха на 

програмата е, че над 60% от новите участници в обучението идват по препоръка от 

тийнейджъри, които са преминали през програмата, а не под натиска или убеждаването 

на родителите си. 

Кое прави тази практика добра/най-добра? 

В България психологическата работа и себерефлексията все още не са много популярни 

и дори частично заклеймявани. Освен това образователната система в България не е 

достатъчно фокусирана върху развитието на меки умения, съответно осъзнатостта за 

себе си и за отношенията по никакъв начин на присъстват като теми в учебната 

програма. Въпреки че, като неформално обучение, Тийнщайн има собствена 

методология за работа с младежи, тя е първата и все още една от малкото програми в 

България, която предоставя възможност за дългосрочна и задълбочена групова работа с 

тийнейджъри. 

Как може да се адаптира за ПОО? 

Програмата „Тийнщайн“ е много подходяща да бъде използвана в системата на ПОО, 

тъй като в същината си е предназначена за юноши на възраст между 13 и 19 г., която е 

основната възрастова група на ПОО училищата. 

Вместо в четиридневен формат, може да се разработи като седмична програма, в която 

всяка среща е с продължителност от 2-3 часа. Броят срещи ще зависи от целите на 

програмата и включените теми. Ако основната цел на програмата е да се създаде добра 

среда на доверие, така че да могат да се споделят и преработят трудни и болезнени 

ситуации, продължителността на програмата може да бъде поне половин година или 

повече. Ако целта на програмата е да се развият уменията за самоосъзнатост и 

осъзнатост за отношенията, продължителността може да бъде по-кратка, но се 

препоръчват не по-малко от 12 срещи. Срещите могат да се провеждат в смесени групи 

от ученици от различни класове и възрасти, но могат да се организират и на база на 

възрастовия принцип (например само 14 годишни, само 18 годишни или 14-16 годишни, 

16-18 годишни и т.н.) Могат да се използват темите, които са заложени в програмата 

или да се добавят нови теми, важното е да се запази основният работен подход, а 

именно учене чрез преживяване. 

Друга 

информация Интернет страница: https://essence-foundation.bg/teen-courses/  

Социални медии:  

- Facebook 

https://essence-foundation.bg/teen-courses/
https://www.facebook.com/groups/essenceteenprogram/
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На български език. 

Контакт Милена Ненкова 

milena@essence-foundation.bg  

 

ii. Подобрени услуги за психично здраве – България 

Организация 

Национален център по обществено здраве и анализи  

Място и време 

на създаване 

на практиката 

Проектът е разработен и осъществен в България между 2015 – 2017 

г. Информацията и методологиите, които бяха създадени като част 

от проекта могат да бъдат свободно използвани от всички 

заинтересовани страни и са достъпни на интернет страницата на 

проекта. 

Заглавие Проект „Подобрени услуги за психично здраве“ 

Цел: 

Основната цел на проекта бе да се подобри общественото здраве и да се разработят 

базирани на факти политики в областта на психичното здраве. Специфичните цели на 

проекта бяха свързани с увеличаване на знанията на общопрактикуващите лекари, 

психолозите и социалните работници за ранно откриване и лечение на често срещани 

проблеми с психичното здраве. Целевите групи и крайните бенефициенти на проекта са 

общопрактикуващите лекари, учителите и психолозите, също така лицата с проблеми с 

психичното здраве и техните семейства. 

Детайлно съдържание: 

Дейностите по проекта покриват две области – информация и обучение.  

Информация: 

Проектът предприе обществена кампания за повишаване на осведомеността за 

проблемите на психичното здраве и суицидно поведение. Беше изготвена брошура с 

полезна информация за депресията и тревожността, разпечатана и разпространена в 

цялата страна, както и информационна листовка за детската агресия в училищата и 

начини за справяне с нея. 

Обучение: 

mailto:milena@essence-foundation.bg
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Експертите от Регионалната здравна инспекция на Министерството на здравеопазването 

бяха обучени да работят с младежи от училищата по теми като депресия, тревожност, 

агресия и автоагресия (което включва самонараняване, самообвинение, самоунижение и 

др.). Общопрактикуващите лекари, психолозите и социалните работници също бяха 

обучени за ранно регистриране на тези разстройства. Беше разработен уеб портал, в 

който се предоставя онлайн обучение по темата за психичното здраве, в което се 

включват лекции, казуси и видео примери, които предоставя на индивида теоретични 

познания за най-важните аспекти за ранно откриване на тревожност и депресия. На 

специалистите също така се предоставя и офлайн „Ръководство за ранно откриване на 

тревожност и депресия при първична помощ“. Бяха разработени допълнителни 

специализирани Ръководства за учители и психолози работещи с ученици от 8, 9, 10 и 

11 клас. 

В допълнение беше публикуван и материал относно формиране на групи за подкрепа на 

хора, които са преживели самоубийство на близък човек, както и материали на тема 

превенция на суициден риск, за останалата част от целевата група по проекта. 

От началото на 2017 г. беше пусната онлайн платформа съдържаща информация и 

данни за опитите за самоубийство. 

Оценка на резултатите: 

Повече от 2000 специалисти от 16 области в България са преминали онлайн обучението 

за ранно откриване на тревожност и депресия. Като част от публична кампания бяха 

излъчени 6 телевизионни предавания във високо рейтингови национални телевизионни 

канала и 8 радиоинтервюта по националното радио. Също така бяха публикувани 10 

интервюта в национален ежедневник и 12 материала в регионални вестници. Като 

отзвук от всички дейности на обществената кампания, над 20 новинарски предавания по 

различни телевизионни канали споменаха проекта, в печатните медии излязоха над 40 

публикации и 200 в онлайн медиите. в печатни медии и 200 онлайн. Информационните 

видеа за кампанията (3 минутно и 10 минутно видео) бяха разпространени в 10 

новинарски страници и здравни портали. 

Кое прави тази практика добра/най-добра? 

Това е иновативен проект за България, тъй като е първото по рода си широко-обхватно 

обучение, което се провежда за общопрактикуващи лекари и специалисти в училищата, 

чиято цел е да предотврати и открие проблеми и симптоми свързани с психичното 

здраве. Партньорите по проекта са наясно, че резултатите от проекта ще бъдат тепърва 

основата за бъдеща работа, тъй като нагласите към хората с психични заболявания и 

знанията относно психичното здраве не могат да бъдат променени за две години. 

Въпреки това, информационната кампания, обучителните курсове и разработените 

офлайн материали предоставят значителна информация по темата и поставят важен 

акцент върху значимостта ѝ. 

Как може да се адаптира за ПОО? 

За се постигнат заложените цели, проектът обхваща широк обхват от целеви групи – 
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крайните бенефициенти са общопрактикуващите лекари; учителите в училищата и 

психолозите; хора с психични проблеми, техните семейства и други уязвими групи. 

За да може да се използва в ПОО, проектът може да се адаптира най-вече в частта 

насочена към училищните преподаватели и консултанти. 

Могат да се разработят детайлни ръководства за преподавателите в училищата на 

локално (училищно), регионално или национално ниво, които включват най-важните 

теоретични аспекти за ранно откриване на признаци на депресия и тревожност. Така 

учителите ще бъдат информирани и активно включени в процеса на откриване на тези 

състояния. 

Редом с това може да се разработи материали за училищните консултанти, с който да им 

се помогне в създаване на групи за подкрепа на учениците, които са преживели 

самоубийство на близък човек.  

Могат да е изготвят и брошури, както и кратки видеа или други вид информативен 

материал, който да се разпространи сред учениците и обучаващите се, за да предотврати 

суицидния риск и да се предостави по-широко разбиране на състоянията на тревожност 

и депресия. 

Друга 

информация Интернет страница: http://www.bgmental.info/bg 

Facebook https://www.facebook.com/ncpha.government.bg/ 

На български и английски език. 

Контакт ncpha@ncpha.government.bg  

 

iii. PERMIND – Испания  

Организация Fundación INTRAS 

Място и време 

на провеждане 

на практиката 

Този проект е разработен във Валядолид, Кастилия и Леон и 

Тароконте, в Тенерифе, Канарските остров. Проектът стартира през 

юни 2017 г. и приключи през август 2019 г. 

Заглавие Проект „PERMIND“ 

Цел: 

http://www.bgmental.info/bg
https://www.facebook.com/ncpha.government.bg/
mailto:ncpha@ncpha.government.bg
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Проектът „PERMIND“ представлява обучителен курс по градинарство за хора с 

проблеми с психичното здраве, който използва пермакултурата като терапия насочена 

към подобряване на социалното и личностно развитие. Пермакултурата е иновативна и 

следователно сравнително непозната система от принципи на селскостопански и 

социален дизайн, имитираща затворена система, без отпадъци, която може да се 

наблюдава в различни природни системи и вдъхновена от моделите и характеристиките, 

наблюдавани в естествените екосистеми. 

Детайлно съдържание: 

Пермакултурата е мултидисциплинарен инструментариум, който включва селско 

стопанство, хидрология, енергетика, естествено строителство, управление на 

отпадъците, животински системи, подходящи технологии, икономика и развитие на 

общността. Базира се на грижа за земята, грижа за хората и справедливо разпределение. 

 

1. Пермакултурата като терапия: Няколко проучвания съобщават за ползите от 

градинарската терапия и градинската среда за намаляване на болката, 

подобряване на вниманието, намаляване на стреса, модулация на възбудата, 

намаляване на нуждата от лекарства, антипсихотични средства и по този начин 

намаляване на случаите на хоспитализация. 

2. Неформално учене: определя се като „учене, което е целенасочено от гледна 

точка на учащия и е вградено в планираните дейности, които не са изрично 

проектирани като учене“. PERMIND e базиран на него, както и на принципа на 

„учене чрез правене“, за придобиване на знания.   

3. Предизвикателства с психичното здраве: Психичното здраве на гражданите е 

жизненоважен, но недооценен ресурс в рамките на ЕС. Данните сочат, че един на 

всеки четири човека изживява значителни проблеми с психичното здраве в 

живота си, така че проблемът наистина оказва влияние на всеки. Въпреки, че 

трудовата заетост се определя като осигуряване на социална идентичност на 

хората, усещане за смисъл и самочувствие (и е свързана с целите на политиката 

на ЕС за просперитет, социално приобщаване, сигурност и обществено здраве), 

през 2010 г. според СЗО е много трудно тази целева група да намери работа: 

„психичните  увреждания са свързани с нива на безработица, които могат да 

достигнат до 90%“. 

На база на описаните по-горе неща, проектът „PERMIND“ се занимава с 

предизвикателството да предостави висококачествено обучение за пермакултурата, за 

хора с проблеми с психичното здраве, за да се създадат устойчиви, бавно развиващи се 

общности, като по този начин се подобрят знанията, компетентностите и възможностите 

за работа за тези хора. 

Проектът „PERMIND“ е разработил Платформа за електронно обучение за хора с 

психични заболявания, включително интерактивна учебна програма базирана на 

пермакултурата и използвайки методологията „учене чрез правене“, с помощта на която 
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да се подобрят уменията и компетентностите на целевата група. Учебната програма е 

разделена на 6 дидактически модула: 

• Пермакултурата като терапия  

• Проектиране на мястото  

• Проектиране на нашата ядивна градина 

• Ядивна гора-градина  

• Поддръжка на нашата ядивна градина  

• От семето до жътвата  

 

Учебната програма по пермакултура учи всичко, свързано с екологичната практика, 

осъзнатост за околната среда и балансиран начин на живот. Теми като земеделие, добив 

на вода и хидрология, енергетика, естествено строителство, горско стопанство, 

управление на отпадъците, животински системи, аквакултура, подходящи технологии, 

икономика, развитие на общността, опазване на биоразнообразието, устойчивост, 

интегрирано производство, опазване на почвата и т.н. 

Проектът „PERMIND“ е разработил мобилното/таблетно приложение PERMIND като 

иновативен обучителен инструмент, който допълва платформата за онлайн обучение.  

Платформата за онлайн обучение може да се използва свободна и активна от поне 2 

години. По време на разработване на платформата бяха открити някои технически 

проблеми, които обаче бяха успешно отстранени. До каква степен онлайн платформата 

на „PERMIND“ се смята за подходящ образователен инструмент от партньорите – 

средният резултат е висок – 4,5/5 (вътрешно проучване проведено сред партньорите по 

проекта).  

Оценка на резултатите: 

Проектът „PERMIND“ е разработил пилотен курс за обучаващи се (хора с тежки и 

продължителни психични заболявания) и за обучители, за да се тестват дидактическите 

материали създадени за платформата за онлайн обучение. Курсът се проведе два пъти 

седмично в спокойна и комфортна естествена среда.  

„PERMIND“ иска да промени живота на участниците като им предостави необходимите 

умения, компетентности и опит; като им даде възможност да използват собствените си 

ръце в научаването на нещо ново и полезно, нещо което могат да споделят с другите.  

Проектът е обучил 75 души с психично заболяване в рамките на една година от гледна 

точка на съдържание и практически знания, свързани със зелено земеделие. Тази 

иновативна образователна философия връща сила в ръцете на отделния човек; по този 

начин самооценката и самоувереността на участниците се е подобрила, което е от 

същностно значение в процес им на възстановяване, както и в ежедневието им. 

Обучаващите се (хора с психични заболявания) са подобрили своите ръчни умения, 

наслаждават се на терапевтичния ефект от обработването на земята и от досега с 

природата, от прекарването на време с други хора, използването на технологии и 

социализирането с другите.  

Участниците в проекта имаха възможност да взаимодействат един с друг, но също така 

и с местната общност (да покажат градината, да продават еко зеленчуци, да събират 
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органичните отпадъци, да връчват кошниците за добре дошли на съседите и т.н.), като 

по този начин тези дейности се превърнаха в чудесен инструмент за интеграция. 

За организациите участващи в пилотния курс, „PERMIND“ промени начина по който те 

управляват своите градини и овощно градини, дори и начина по който те управляват 

други учебни курсове и ресурси, така че те да бъдат по-устойчиви. Специалистите от 

сферата на психичното здраве научиха нов начин за работа със земята и друг начин на 

разбиране на околната среда. Приложението също е оказа друг инструмент, с помощта 

на който да се предоставят учебни дейности на хората с проблеми с психичното здраве. 

Проектът „PERMIND“ разработи платформа за електронно обучение, с помощта на 

която да обучава как пермакултурата може да се използва за терапевтични цели за хора 

с психични заболявания. Платформата предоставя възможност за създаване на лесна за 

употреба преподавателска-учебна среда, интегрирайки дидактически материали и 

инструменти за комуникация, сътрудничество и управление на учебния процес, винаги 

придържайки се към общата нишка на пермакултурата. Платформата „PERMIND“ е 

предназначена за специалистите в сектора на психичното здраве, които търсят нови 

начини за подобряване на качеството на живот на хората, с които работят. В 

платформата (интернет страницата) има набор от обучителни модули, които са 

безплатни.  

Кое прави тази практика добра/най-добра? 

Преди този проект, пермакултурата никога не е използвана като терапевтична дейност и 

в същото време като реален и доходоносен начин за изкарване на прехраната. 

Следването на тази иновативна методология се базира на учене чрез правене (за да се 

гарантират концентрация, интерес и участие), както и на принципа на съвместно 

създаване, където потребителят/клиентът играе главна и активна роля в своя процес на 

възстановяване. 

75 души с психично заболяване бяха обучение в рамките на една година в различни 

земеделски техники, базирани на философията на пермакултурата, а 10 специалисти в 

сферата на психичното здраве бяха обучение в траснверсалната методология, която 

може да се прилага и в други сфери. 

Как може да се адаптира за ПОО? 

Въпреки, че са предназначени за широката публика, практиките по проекта PERMIND 

могат да бъдат адаптирани в ПОО.  

Множество институции за професионално образование и обучение предлагат курсове на 

открито, с физическа дейност – например градинарство, строителство, спорт, и др. и 

съответно разполагат със съоръжения на открито или креативни пространства, които 

могат да се използват.  Дейностите от PERMIND могат да бъдат адаптирани в тези 

курсове за ПОО, но също така и могат да бъдат предложени като допълнителна дейност 

за всички ученици по време на обяд или в края на деня.  

Основният фокус на проекта PERMIND е да адресира и да подобри психичното здраве 

чрез участие в съзнателни дейности (в този случай градинарство) и в професионално 
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образование, като тези дейности могат да бъдат съпроводени със съвет/уроци за полезни 

дейности за подобряване на психичното здраве - да сте навън, да сте креативни, да 

участвате в редовна физическа активност, да сте присъстващи и благодарни, създаващи 

и даващи и т.н. – всички тези дейности се адресират в проекта PERMIND чрез дейността 

градинарство, но могат да бъдат адаптирани към различни творчески дейности. 

Например да се съберат учениците да работят заедно и да се подкрепят в създаването на 

една красива градина, докато същевременно научават градивни стратегии за психичното 

здраве, е дейност която би могла да се адаптира към много ПОО организации. 

Курсът и приложението за електронно обучение могат също така да се използват от 

преподаватели, за да се засилят знанията им и да се усъвършенстват дейностите.  

Друга 

информация 

Интернет страница: http://www.permind.eu/ 

Налична на английски, испански, шведски, гръцки и словенски. 

Дейности по разпространение: приложението PERMIND, бюлетин.    

Контакт María Carracedo  

mcb@intras.es 

 

iv. MedianetFORM – Италия 

Организация MediaLabor srl  

Място и време 

на провеждане 

на практиката 

Практиката се реализира във Верона, Италия, стартира 2011 г. и все 

още продължава.  

 

Име MedianetForm 

Цел: 

Целта на практиката е да се повиши професионалното, личностното и социалното 

развитие на хората с психични проблеми и обучителни увреждания чрез осигуряване 

на ефективни и интегрирани (образование, обучение, заетост) услуги за ориентиране 

към подобряване и поддържане на нивата им на заетост. 

Детайлно съдържание: 

MedianetFORM предлага иновативен и приобщаващ подход към трудовата интеграция и 

http://www.permind.eu/
mailto:mcb@intras.es
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обучение на локално ниво. Практиката се основава на засилени дейности по нетуъркинг, 

партньорство с публичните органи и ключови поддържащи услуги и предоставя на 

обучаващите се индивидуални програми за ориентиране, целящи оценка на техните 

когнитивни и работни умения, като същевременно се повишава осъзнатостта за техните 

способности, изискванията на пазара на труда и наличните местни услуги.  

Обучаемите трябва да сключат споразумение за предоставяне на услуги, за да се 

възползват от плана за достъп до пазара на труда, включващ следните услуги: 

● определяне на индивидуалните очаквания 

● самооценка 

● оценка на работните умения и опит 

● консултиране 

● съвет към работодателите 

● дългосрочен мониторинг на интегрирането в работна среда 

● реинтеграция на работното място  

Когато става дума за подпомагане на хората с проблеми с психичното здраве 

MedianetFORM работи в сътрудничество с асоциация за самопомощ, като по този начин 

засилва възможността на проекта да достигне до целта за устойчива и трайна заетост. 

Като допълнение, организацията предлага и услуги по консултиране на частни 

компании по темите за управление на различните видове увреждания на работното 

място, включително когато психично здраве се класифицира като вид увреждане. 

Идеята на този вид консултиране е да се вдъхне сила и да се подсигури равноправно 

третиране на всички хора, които срещат затруднения с намиране на работа, заради 

своето състояние като същевременно се засили нивото на осъзнатост по отношение на 

това колко важно е да се адресират темите за психичното здраве и да се засилят 

съществуващите мрежи за предоставяне на услуги в тази посока. 

Оценка на резултатите: 

Макар ефективността на практиката да се демонстрира от високия процент на трудова 

заетост (59%) на целевата група обучаващи се, които имат проблеми с психичното 

здраве, MediaLabor srl се сблъсква с известни трудности по време на нейното прилагане 

поради културни и системни предизвикателства, свързани с насърчаването на 

психичното здраве и съответно начина на функциониране на пазара на труда на 

национално ниво. В Италия, частните фирми и публичната администрация често виждат 

темата за включването на психичното здраве по-скоро като товар отколкото като нещо 

полезно в контекст, в който ниските нива на трудова заетост ограничават 

възможностите за трудова (ре-)интеграция. 

Въпреки всичко практиката се оказа успешна благодарение на интегрирания си подход, 

чрез който предоставя допълващи се услуги – комбинирайки обучение и кариерно 

ориентиране, таргетирайки както индивиди, така и фирми,  

Независимо от това, практиката се оказа успешна благодарение на интегрирания си 

подход, предоставяйки допълнителни услуги, съчетаващи обучение и кариерно 
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ориентиране, като същевременно таргетира както физически лица, така и фирми, и в 

крайна сметка води до подобряване на качеството на намиране на работа. 

Друга важна момент, който си струва да се отбележи е, че регионите и автономните 

провинции в Италия носят пълна отговорност за изграждането и организирането на 

здравните структури и услуги и поради това, практиката има потенциално високо ниво 

на приложимост в по-широк контекст. Всъщност тя до голяма степен разчита на 

мрежата от организации занимаващи се с интеграция на психичното здраве, която вече 

съществува в повечето територии в Италия. 

Кое прави практиката добра/най-добра? 

Иновативният потенциал на практиката се състои в процеса на оценяване, използван за 

измерване на работните способности на обучаемите, а именно методът “Methods-time 

Measurement” (MTM), както и в неформалния характер на прилаганите методологии и 

дейности (например ролеви игри, симулативни интервюта и др.), допринасящи до 

голяма степен за развитието на меки умения на обучаемите, които са от съществено 

значение за увеличаване на възможността за навлизане на пазара на труда. Иновациите 

могат да се наблюдават и по начина на финансиране на планираните дейности, т.е. чрез 

комбинацията от смесени източници на финансиране (както европейски, така и 

национални фондове). 

Организацията, отговорна за практиката, служи като място за среща на частните и 

обществени услуги (рехабилитационни центрове, професионално обучение, бюра по 

труда и компании). Иновативното преимущество на организацията се изразява в 

способността ѝ да приспособи обучението, което се предоставя към търсенето у 

нуждите на пазара на труда на населението. 

От гледна точка на достигнатите бройки през 2018 г., от общо 2340 души присъстващи 

на курсовете за професионално обучение, общо 920 от тях са участвали в проекти за 

трудова интеграция, а 147 стажове са били активирани. На ниво компании са проведени 

36 одита, насочени към анализиране на нуждите от обучение и управление на 

неработоспособността. 

В крайна сметка, за да осигури отчетност и прозрачност на съществуващата система, 

MediaLabor srl получи сертификат за ЕС Equass, а действащата система за управление на 

качеството отговаря на международния стандарт UNI EN ISO 9001: 2015. 

Как може да се адаптира за ПОО? 

Адаптивността на методологията, приложена към учебния процес и гъвкавостта на 

изпълняваните дейности правят инициативата MedianetFORM възможна за 

възпроизвеждане и прилагане в контекста на ПОО. 

Като се има предвид, че повечето европейски държави се фокусират върху резултатите 

от учене при създаване на квалификациите, независимо къде, кога и как са били 

придобиви, неформалното учене през целия живот има ролята на инструмент за 

създаване да допълнителни възможности за учене, за учащите. Освен това, значително 

допринася за създаването на учебна среда на участие, в която всеки обучаващ се бива 
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насърчен да взаимодейства със останалите. Институциите за ПОО, които целят да бъдат 

по-приобщаващи могат да обвържат неформалните методи с точните функционални 

нужди от обучение на индивидуалните участници или малки групи от обучаващи се. 

Ето защо неформалните методологии и дейности извършвани като част от 

предложените обучителни дейности на Medianet FORM (например ролеви игри, 

симулационни игри, симулационни интервюта и др.) биха могли лесно да бъдат 

адаптирани към всяка една ПОО институция като систематично се интегрират в 

учебните програми и по този начин съчетавайки формалните с неформалните 

образователни методологии и обучение. Те са ориентирани или към задачите или към 

уменията и помагат както на младите хора, така и на възрастните да научат повече за 

своите потребности, силни страни и недостатъци в периода на израстване и постигане 

на самодостатъчност. 

Връзката между света на образованието и пазара на труда също е от същностно 

значение за качеството и привлекателността на ПОО. Докато проектът MedianetFORM 

разчита на широка мрежа от частни фирми, съветвайки ги да адаптират образователните 

планове и да увеличат шансовете за интегриране на пазара на труда, ПОО институциите 

биха могли да заимстват вдъхновение от тази практика и да предложат учене на 

работното място (дуално учене), при което една трета от времето се отделя за теория, а 

две трети за практика – обучение в самата компания. 

Друга 

информация 

Интернет страница: http://www.formazionedoncalabria.it/Index.aspx  

Социални медии  

- Facebook 

- LinkedIn 

Дейностите по разпространение включват реклами на интернет 

страницата, както и публикувана информация, която може да бъде 

намерена на рецепцията на организацията. 

Налична на италиански. 

Контакт Cristina Ribul Moro 

medianetform@centrodoncalabria.it 

 

 

v. Integr@lavoro – Италия 

Организация Azienda socio-sanitaria terriroriale 

(Милано) 

http://www.formazionedoncalabria.it/Index.aspx
https://www.facebook.com/FormazioneDonCalabriaMedialabor/
https://www.linkedin.com/company/formazione-don-calabria-medialabor-srl/
mailto:medianetform@centrodoncalabria.it
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Място и време 

на провеждане 

на практиката 

Практиката се провежда в Милано, Италия. Стартирала е 2011 г. и 

все още продължава.  

 

Име Integr@lavoro 

Цел: 

Целта на практиката е двустранна: от една страна подобряване на достъпа и 

използването на социалните служби и службите по трудова заетост насочени както към 

индивидите преживяващи психически стрес така и към работодателите, а от друга 

страна насърчаване на психичното здраве на работното място. 

За тази цел се прилага организационен модел, който улеснява взаимодействията между 

ключови субекти и развива силна мрежова система на локално ниво. 

Детайлно съдържание: 

Integr@lavoro функционира като мрежова платформа, която насърчава и фасилитира 

обмена и контакт между индивидите, различните субекти, които изграждат местната 

мрежова система за психично здраве, и работодателите. Състои се от група психолози, 

кариерни консултанти и социални работници, които съчетават своята експертиза и 

разработват планове, съобразени за всеки отделен индивид до който имат досег през 

различните местни звена занимаващи се с психичното здраве. Целта е да се определят 

специфичните умения и потенциала на тези индивиди, за да се насърчи тяхната (ре-

)интеграция на пазара на труда като същевременно се засили тяхната самоувереност. 

Ключова роля има тъй нареченият „многопрофилен коуч“ /multi-membership coach/, 

това е специалист, който отговаря за това да помага и насочва индивида с психични 

проблеми в съществуващите възможности на пазара на труда, според неговото/нейното 

призвание, умения и опит, стъпвайки на широко профилния си опит в социалната грижа 

и кариерен коучинг. Подкрепата от страна на коуча продължава и след приключване на 

процеса по трудоустрояване. В допълнение на предоставената подкрепа е създадено и 

уеб приложение, което служи като хранилище за образователни и обучителни ресурси 

по работни теми свързани с психичното здраве и с възможности за приобщаване, 

насочени както към индивиди, така и към фирми. Приложението служи и като система 

за управление, която свързва професионалисти и граждани, улеснявайки срещата между 

търсене и предлагане на услугите за рехабилитация и обучение. 

На ниво управление, всички различни структури, които са част от мрежата трябва да 

бъдат съобразени с процедурите за определяне на институционалните споразумения, 

финансовите ресурси и цели за всеки период на програмиране. Тези споразумения се 

подновяват периодично, за да бъдат в крак със законодателните реформи и адресират 

постоянно променящите се нужди на населението. 

Практиката включва различни услуги като например анализ на бизнес нуждите и 

динамиката на работната среда, съчетаване на профил с позиция, интервюиране на 
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кандидати и постоянно проследяване на техния кариерен път. 

Наличните услуги за работодателите включват: 

● Избор на подходящите служители на база на техния произход и професионален 

опит, предоставяне на целево обучение и най-подходящо назначение според 

нуждите и структурата на работното място; 

● съвет и техническа подкрепа, за да се помогне на работодателите да спазят 

законовите разпоредби относно задължителните процедури по трудова заетост на 

хора с лоши здравословни проблеми; 

● дългосрочна подкрепа за компаниите при справяне със служители с психични 

проблеми. 

Услугите предлагани на индивидите включват: 

● подобряване на трансверсалните професионални умения; 

● кариерен коучинг насочен към интегриране в работна среда; 

● продължаващ диалог с организации, асоциации, фондации и компании, които се 

занимават с въпросите на здравето и трудовата заетост. 

 

Integr@lavoro също така провежда специфични Работни групи, които са създадени с цел 

да помогнат на хората с проблеми с психичното здраве да усвоят определени умения, за 

да могат да се интегрират по-добре в работна среда. Една от тези работни групи е 

„Laboratorio Teatrale“ – театрален уъркшоп насочен към развиване и заздравяване на 

адаптивността към промените на околната среда, който помага на кандидатите да 

изградят позитивна представа за себе си. 

Оценка на резултатите: 

Трудностите във фазата на прилагане на практиката са основно свързани с културния 

подход към приобщаването на психичното здраве на национално ниво. Психичното 

здраве остава противоречива тема, свързана с много предразсъдъци и стигма, което 

ограничава възможностите на обучаваните да се реинтегрират в пазара на труда на база 

на своето призвание и стремежи. Освен това, политическата нестабилност води до чести 

законодателни реформи на национално ниво, което изисква периодично да се ревизират 

споразуменията между ключовите действащи лица, което значително ограничава 

въздействието на практиката. 

От друга страна, фактори за успеха на практиката са различните „работни групи“, които 

се сформират всяка година с цел да се предложи интегрираща и цялостна услуга 

обхващаща различни аспекти от темата за приобщаващото психично здраве, като 

например оценка на пригодността за трудова заетост, самоувереност и вдъхване на сила, 

подобряване на уменията за слушане и изразяване. 

В крайна сметка практиката се възползва от съществуващата структура на местно 

управленско ниво, която е идентична в 20-те италиански региона. Това от своя страна 

показва, че практиката може лесно да се възпроизведе. 

http://www.integralavoro.com/abilitiamo/gruppi-di-formazione/
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Кое прави тази практика добра/най-добра? 

Нивото на иновативност на практиката се основава на два основни елемента: от една 

страна на достъпното и лесно за използване уеб приложение, което предоставя ключови 

учебни и обучителни ресурси и служи като пряка връзка с възможностите за 

(ре)интегриране на пазара на труда, а от друга страна системата за управление на 

качеството, която се управлява от ad hoc професионален профил със специфични 

компетентности в предоставяне на социални услуги трудова заетост, наречен „коуч“ – 

назначен да действа като медиатор между потенциални работодатели и кандидати. 

Междуинституционалните споразумения между различните участващи страни 

представляват новаторската страна на организацията. Те помагат на потребителите да 

придобият осъзнатост за собственото си психично здраве (както и в семейна среда) като 

същевременно увеличават шансовете си за навлизане на пазара на труда. 

По отношение на достигнатия брой, от 906 ангажирани лица между 2012 и 2018 г. 45% 

са участвали в поне една сесия за кариерен коучинг, 38% са завършили стаж и 31% са 

навлезли в пазара на труда. Струва си да се спомене и ниския процент отпаднали за 

същия период, който е едва 3%. 

В крайна сметка успехът на практиката се потвърждава от създаването на допълнителни 

мрежови платформи в региона, базирани на този модел и потвърждаването на вече 

съществуващи споразумения с ключови участници. Практиката също така насърчава 

самостоятелното предприемачество сред целевата група учащи. 

Как може да се адаптира за ПОО? 

Въпреки че, първоначалната идея на проекта Integr@lavoro е да служи като един от 

основните стълбове на местната мрежова система за психично здраве, проектът има два 

отличителни елемента, които го правят лесен за прилагане в професионалното 

образование, а именно – многопрофилния коуч (multi-membership coach) и уеб 

приложението.  

В институциите за ПОО обикновено психичното здраве е втъкано като част от по-широк 

набор от отговорности, касаещи равенството и многообразието, което обаче ограничава 

възможността да се извлекат максималните ползи от включването на психичното здраве 

в по-дългосрочен план. Професионалният профил на „multi-membership coach“ може да 

се адаптира към специфичния контекст на професионалното образование – специално 

избран член от училищния състав може да служи като лице за контакт за учениците, 

които изпитват психичен дистрес; може своевременно да регистрира потенциалните 

рискове и ситуации, които биха могли да доведат до по-сериозни проблеми. Учениците 

трябва своевременно да научат къде и как могат да получат достъп до тази услуга, 

докато менторът съветва институцията за подходящи вътрешни процедури и политики, 

които да бъдат разработени в съответствие с информацията, събрана благодарение на 

двустранните отношения, установени и поддържани през цялата учебна година 

 

Е-обучението представлява ефективен начин за подобряване на качеството на 

преподаване и учене в професионалните училища, което води до подобряване на нивото 
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на респонзивност на училищата към нуждите на пазара на труда, както и 

индивидуалните нужди. Поради тази причина, като се започне от основната идея за 

създаване на уеб приложение, което служи като хранилище на учебни материали, 

всички институции за ПОО могат да се оборудват с онлайн платформа, разработена с 

технологии с отворен достъп и с възможност за индивидуално адаптиране на учебно 

съдържание и темпо на обучение според нуждите на всеки ученик. Всъщност 

методологията за електронно обучение се е доказала като засилваща мотивацията на 

обучаващите се, като същевременно насърчава включването в различни образователни 

контексти, насърчавайки непрекъснатия обмен между връстници и с учители. 

Друга 

информация 

Интернет страница: http://www.integralavoro.com/ 

Социални медии: 

- Twitter 

- YouTube 

Действията за разпространение включват промотиране в брошура и 

съставяне на годишен доклад. 

На италиански език. 

Контакт Domenico Versace 

info@integralavoro.com  

 

vi. Incorpora programme – Испания  

Организация Obra Social “la Caixa”                                                           

Място и време 

на провеждане 

на практиката 

Incorpora Programme и Incorpora Mental Health са разработени в 22 

испански територии. „Incorpora Programme“ стартира през 2006 г., а 

„Incorpora Mental Health Programme“ през 2015 г.. И двете програми 

са дългосрочни и продължават да се прилагат и в момента. 

Име Incorpora Programme: Incorpora Mental Health 

Цел: 

Incorpora е програма за посредничество при работа, основана на нуждите на социалния 

и бизнес свят. В рамките на програмата съществува и тъй наречената програма 

„Incorpora Mental Health“, насочена към хора с проблеми с психичното здраве. Целта на 

програмата е да улесни трудоустрояването на тези хора, предоставянето на 

необходимата подкрепа както за компанията, така и за индивида и борба със стигмата, 

която съществува по отношение на проблемите на психичното здраве. 

Тази програма отговаря за обучението на компании, също така на хора с проблеми с 

http://www.integralavoro.com/
https://twitter.com/integra_lavoro
https://www.youtube.com/channel/UCBNcUqA4Y-vO2CY8tnEoqoA
mailto:info@integralavoro.com
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психичното здраве, които търсят работа и на специалисти, които работят с хора с 

някакъв вид проблем с психичното здраве.  

Детайлно съдържание: 

Incorpora Mental Health насърчава социалната и трудова интеграция на хора с проблеми 

с психичното здраве осъществявайки сътрудничество с компании и организации. 

Съществуват мрежа от организации, които възможности за обучение и трудоустрояване 

на хора с проблеми с психичното здраве, които търсят работа. Такава организация е 

например Red Incorpora, която предлага обучение из цяла Испания. Организацията също 

така предлага безплатно консултиране и подкрепа на компании, които имат в екипите си 

хора с проблеми с психичното здраве, да се засилят вътрешните мерки и да се избегне 

стигмата.  

• За компаниите: Програмата консултира компаниите, с цел да им покаже 

преимуществата от наемането на човек с проблеми с психичното здраве. Освен това им 

се предлага обучение как да приспособят потенциалните работници към нуждите на 

компанията. 

• За отделния индивид: Програмата помага на хората с проблеми с психичното здраве, 

които не могат лесно да си намерят работа. Тя помага да се подобри пригодността за 

заетост на тези хора с помощта на обучение и курсове за подобряване на социалните и 

трудови умения. Обучение включва стажове или опит в компании, чрез които да се 

улесни преходът към работното място. Също така ако някой се интересува от 

създаването на собствен бизнес, съществува друга програма, която може да спомогне за 

това, наречена Autoempleo Incorpora. 

• За специалистите: Red Incorpora предлага обучителни курсове, които са практически 

насочени и динамични, покриват различни теми, избрани на база на нуждите на сектора. 

Специалистите могат да намерят курсове в предоставена за целта онлайн платформа, с 

помощта на които да подпомогнат процеса по приобщаване на хората с проблеми с 

психичното здраве на работното място. 

- Виртуално обучение: курсове за онлайн подкрепа на хора с проблеми с 

психичното здраве за интегрирането им в работна среда. Тези курсове 

предлагат продължаващо обучение. 

Ресурси: инструменти, обучителни материали и ресурси, избрани с цел да улеснят 

дневната работа на специалистите по социално и трудово приобщаване. 

Оценка на резултатите: 

В рамките на програмата Incorpora Mental Health има мрежа от сътрудничещи си 

структури и организации, изградена от 375 социални структури, групирани в 22 

територии. Когато човек с проблеми с психичното здраве иска да започне процеса си на 

интегриране на пазара на труда е необходимо да се свърже с координиращия орган на 

своята територия. 

Програмата има собствена методология и включва ръководства и наръчници за 
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индикатори за качество на програмата Incorpora. 

В обучението, което се предлага в тази програма се постигат високи нива на устрояване 

на стаж. В много от предлаганите курсове, заложените цели за достигане на 50% 

назначаване на стаж са надскочени. Даже в някои от обучителните курсове са 

постигнати 90% назначаване на стаж. Голяма част от успеха на тези формации се дължи 

на високото ниво на участие на участниците и интереса им към съдържанието. 

Кое прави тази практика добра/най-добра? 

Един от най-иновативните аспекти на тази добра практика е обучението за улесняване 

на уреждането на стаж, придобиване на трудов опит и трудова заетост. Програмата 

Incorpora предлага Incorpora Training Points (PFI) предназначени за хора, които са 

подложени на риск от социално изключване, хора, които са уязвими и такива, които 

имат проблеми с психичното здраве. С помощта на обучение, което съдържа курсове с 

многостранно съдържание се улеснява намирането на работа и подобряването на 

заетостта на тези хора. Различни структури и организации са част от PFI. Тези 

организации предлагат професионално обучение и образование, което дава възможност 

на тези групи хора да влязат или да се завърнат към пазара на труда. 

Програмата Incorpora разполага с мрежа от 407 социални структури, групирани в 20 

групи, разпръснати на територията на Испания. 

Как може да се адаптира за ПОО? 

Програмата Incorpora и Incorpora Mental Health могат лесно да бъдат адаптирани за 

институциите за ПОО. 

Специалистите и преподавателите от институциите за ПОО могат да бъдат обучени в 

курсовете, които програмата Incorpora предлага или могат да адаптират курсовете към 

собствените си нужди. Тази програма може също така да се адаптира за младежи и 

ученици от институциите за ПОО.  

В рамките на Incorpora Mental Health е описана методология, която може да се адаптира 

в институциите за ПОО, в зависимост от нуждите им. Методологията се базира на 

онлайн курс, който предлага знания, инструменти и практически ресурси адресиращи 

процеса на социална и трудова интеграция на хората с проблеми с психичното здраве.  

Курсът предоставя серия от базови ресурси, които могат да се прилага ежедневно както 

от преподавателите, така и от учениците. Благодарение на тази адаптирана методология, 

младите ученици ще придобият опит чрез изпълнение на различни дейности, по един 

лесен и забавен начин. 

Друга 

информация 

Интернет страница: www.incorpora.org 

Социални медии: 

-  Facebook  

-  Twitter 

Дейностите по разпространение включват публикуване на текущите 

http://www.incorpora.org/
https://www.facebook.com/fundlacaixa/
https://twitter.com/FundlaCaixa
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новини на интернет страницата. 

На испански и каталунски. 

Контакт Формуляр за кандидатстване по имейл на интернет страницата 

 

vii. Prelaboral Services: Solidarity furniture restoration experience - Spain 

Организация INTRESS 

Място и време 

на провеждане 

на практиката 

Проектът стартира през 2019 г. и беше разработен в Каталуния, 

Испания. В Каталуния Intress има две служби, занимаващи се с 

услуги за подпомагане процеса на намиране на работа (Prelaboral 

services) – едната служба е в l’Alt Urgell (La Seu d’Urgell), а другата 

в Vallès Oriental (Granollers). И двете услуги се основават на едни и 

същи цели и методология. 

Име Prelaboral Services: Solidarity furniture restoration experience 

Цел: 

Prelaboral е специализирана обществена служба, работеща в координация с публичните 

социални служби, както и публични и частни служби за психично здраве и други услуги 

за обучение и труд.  

 

Работата на службите за предварителна подготовка за заетост (под формата на обучение 

за работа и служба по заетостта) е да се погрижат за хора със социални проблеми, в 

резултат на проблеми с психичното здраве, да бъдат обучени и да развият и подобрят 

социалните си и работни умения и способност за започване на работа, така че да се 

улесни процеса на интеграцията им на работното място. Службата за рехабилитация 

преди наемане на работа се управлява от INTRESS (Институт за социална работа и 

социални услуги). Prelaboral работи с индивид от 16 годишна възраст нагоре. 

Детайлно съдържание: 

Целта е да се обучат и квалифицират потребителите (такива, които имат проблеми с 

психичното здраве) като бъдат научени на базови работни умения, за да се подобрят 

възможностите им за започване на работа. Целта е това да бъде референтна услуга за 

подпомагане на хора с проблеми с психичното здраве, които искат да се възстановят и 

да подобрят своите социални и трудови умения, така че да могат да влязат или да се 

завърнат отново към пазара на труда. 
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Индивидите с проблеми с психичното здраве, които имат нужда да подобрят уменията 

си, пристигат в Prelaboral най-вече защото са препратени от месните служби по 

психичното здраве.  

Основната цел на Prelaboral е да предложи обучителни уъркшопи, с помощта на които 

да помогне на индивидите с проблеми с психичното здраве да подобрят или придобият 

социални умения и умения за заетост.  

Програмата, която предлагат е съставена от пет различни области, три от които 

свързани с обучаване в социални умения и умения за пригодност за трудова заетост и 

две свързани с интервенции: 

• Уъркшопи по базови работни и инструментални умения.  

• Уъркшопи по отношенчески и социални умения. 

• Консултиране по работни въпроси, насочване за трудова заетост и сесии за 

търсене на работа.  

• Интервенции със семейства, в които се обсъжда ключовата роля, която имат в 

подкрепа на психичното благосъстояние на индивида, който започва да 

използва услугите. 

• Индивидуални сесии, в които се проследява подобрението в уменията и 

наличието на трудности.  

Оценка на резултатите: 

Ето някои примери за различните услуги предлагани от Prelaboral: възстановяване на 

градински пейки, столове за вечеря, ракли, и др. произведени за продажба. 

(https://www.grapats.com/)  

Prelaboral работят с индивиди над 16 годишна възраст. Особено сред младите се 

наблюдават допълнителни трудности в процеса на рехабилитация. Някои от които са: 

• Прекъсване на образованието поради отключване на проблем с психичното 

здраве; 

• Слаба професионална ориентация поради етапа от жизнения цикъл, в който се 

намират; 

• Професионално обучение, което е прекъснато поради същите причини;  

• Ниска самооценка, която се влияе от възприятието, че си различен например 

или, че си социално изолиран. 

С всички потребители, но особено с младите хора, те работят като използват 

методологията „учене чрез служене”. 

Тази инициатива може лесно да се прехвърли и приложи, за това служи като референтна 

за цяла Испания. 

Кое прави тази практика добра/най-добра? 

https://www.grapats.com/
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Тази услуга се стреми да се превърне в референтна с рамките на Каталуния и Испания. 

Базирана е на иновативната методология „учене чрез служене” и може да се прилага в 

много проекти на сътрудничество. Учене чрез предлагане на услуга в общността. В 

Ученето чрез служене, учениците идентифицират в своята пряка среда ситуация, с която 

се ангажират да подобрят, като за целта разработват проект за солидарност, в който се 

използват знания, умения, нагласи и ценности. Това е образователна практика, в която 

учениците учат чрез предприемане на действия на база на реални потребности, за да 

подобрят ситуацията. 

Тази педагогика интегрира обществена услуга с образователни или обучителни 

семинари, както и себепознание, като начин за обогатяване на учебното преживяване. 

Тази методология също така учи на гражданство, насърчава социалното участие и 

укрепва общото благо на общностите. 

Как може да се адаптира за ПОО? 

Макар и предназначена за общата аудитория, практиките от проекта Prelaboral Service 

могат да се адаптират в ПОО.  

Дейностите от Prelaboral Service могат да се адаптират в тези курсове за ПОО, но могат 

да се предлагат и като допълнителна дейност за учениците.  

Основният фокус на проекта Prelaboral Service е да адресира и подобри психичното 

здраве чрез участие в целенасочени дейности, в този случай – възстановяване на 

мебели. В професионалното образование тази дейност може да бъде съпътствана със 

съвет и уроци за ползотворните дейности, които могат да се изпълняват за да се подобри 

психичното здраве – използване на креативност, участие в редовни дейности и др. – 

които са адресирани в проекта Prelaboral Service от специализирана обществена услуга, 

но могат да се приспособят и за различни творчески дейности.  

Да накараме учениците да работят заедно и да се подкрепят взаимно в създаването на 

мебели или други задачи по тяхното реставриране, като същевременно се учат на 

положителни стратегии за психично здраве, е дейност, която може да бъде адаптирана 

към много организации за ПОО. 

Друга 

информация 

Интернет страница: http://www.intress.org/ 

Социални медии: Facebook  

Дейностите по разпространение основно са свързани с блога. 

На испански и каталунски. 

Контакт Isabel Gil: isabel.gil@intress.org 

 

 

http://www.intress.org/
https://www.facebook.com/IntressOrg
http://prelaboralvallesoriental.blogspot.com/
mailto:isabel.gil@intress.org
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Раздел 3: MH+ Харта за приобщаващи практики в 

областта на психичното здраве в ПО 

Настоящата харта е създадена с цел да помогне на организациите за професионално образование и 

обучение (и други образователни организации) да развият толерираща, подпомагаща и приемаща 

среда, в която психичното здраве на учащите и персонала се взема предвид и се подкрепя. По-долу 

представяме серия от подходи, политики и процедури към които могат да се придържат ПОО 

организациите, насърчаващи психичното здраве, за да демонстрират че са отдадени на това да 

подкрепят психичното здраве и благосъстояние на всички свои служители и учащи. Организация 

за професионално образование и обучение (ПОО) с позитивни практики в областта на психичното 

здраве е място където: 

● се предлага проактивно образование и обучение на всички учащи и служители, за да им се 

помогне да придобият цялостно разбиране за психичното здрави и различните пътища на 

подкрепа; 

● има лесно достъпна информация за психичното здраве и къде може да се получи подкрепа; 

● всички заинтересовани страни (преподаватели, родители, всички членове на персонала, и 

др.) се уважават взаимно и умеят да общуват открито; 

● всеки бива обучен да може да разпознава и да се въздържа от стереотипизация, да не 

толерира грубо отношение (дискриминация, стереотипизация, дразнене, тормоз, 

малтретиране), включително такова базирано на психичното здраве и да защитава учащи, 

родители, преподаватели и друг персонал от всякаква форма на дискриминация; 

● се създава култура на подкрепа, така че гласовете на учащите да бъдат чути; талантите, 

интересите и кариерните им стремежи уважени; нуждите им от обучение и развитие - 

адекватно подкрепени; и работата и чувствата им оценени и взети под внимание. 

Общи политики 

Организациите за ПОО с позитивни практики в областта на психичното здраве: 

● Имат специална политика за психичното здраве, която очертава начините, по които може 

да подкрепи психичното здраве на учащите и служителите, начините по които може да 

подкрепи обучението на персонала и всички вътрешни процедури свързани с комуникация 

и обсъждане на психичното здраве с отделните индивиди (включително и 

конфиденциалността при възникване на лични дискусии свързани с психичното здраве). 

Тази политика също така трябва да включва план за прилагане на настоящата Харта, в 

който се описват конкретните мерки, които да се предприемат за всеки от разделите.  

● Имат училищен етос за равенство и уважение и гарантират, че всички дейности са 

приобщаващи за всички ученици и не дискриминират, независимо от половата 

идентичност, сексуалната ориентация, възрастта, расата, етническата принадлежност или 

произход, религия или убеждения, увреждане или здравословен статус, включително 

психично здраве. Той трябва да се съблюдава от всички ученици и членове на училищния 

състав.  
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● Предоставят пространство, в което има уважение, приемане и конфиденциалност, така че 

учащите да могат да говорят свободно за предизвикателства, които срещат свързани с 

психичното здраве. 

● Идентифицират и обучават членовете на училищния състав, които се занимават с 

координиране на дейностите или проблемите свързани с психичното здраве (IO3 Mental 

Health Champion). Това могат да бъдат учители, асистент-преподаватели, училищни 

консултанти и др.  

● Разполагат с готови печатни материали и информация за психичното здраве и 

благосъстояние, за различните проблеми свързани с психичното здраве, за различните 

групи насърчаващи психичното здраве и механизми за подкрепа. 

● Разполагат с табели / изображения (като плакати, банери, имейл подписи и т.н.), 

насърчаващи да говорите открито и да бъдете отворени по отношение на вашето психично 

здраве. 

● Предоставят възможности на всички учащи да участват в процеса на вземане на решения 

за политиките, които имат директно влияние върху тях (може да се случва чрез студентски 

съвети и др.). 

● Подкрепят студентски кампании и дейности с тичане, които всяка година промотират 

психичното здраве – например по време на инициативи като „уелнес седмица“ или 

„седмица посветена на осъзнатостта за психичното здраве“.  

● Провеждат обедни или след училищни дейности и насърчават учащите да участват и да 

намерят дейности, които харесват, тъй като това помага да се насърчи благосъстоянието и 

помага на учащите да развият важни социални контакти. 

Обучение на училищния състав и личностно развитие 

● Целият персонал е запознат с политиките и действащите вътрешни структури по 

отношение на психичното здраве и се осведомяват при настъпване на промени. 

● Всички членове на училищния състав (включително учители, административен персонал, 

персонала на закусвалните, шофьорите на автобуси и др.) преминават през обучение за 

психичното здраве на младите хора, различните видове проблеми свързани с психичното 

здраве и признаците на емоционален дистрес или страдание. Това обучение трябва да бъде 

изчерпателно и редовно да се осъвременява.  

● Определени членове на училищния състав са излъчени като водещи лица, които 

координират работата или проблемите свързани с психичното здраве (IO3 Mental Health 

Champion). 

● Персоналът също получава подкрепа по отношение на собственото си психично здраве, 

също така се предоставят сесии по ключови теми като справяне със стреса и прегарянето.  
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Подходи за преподаване и обучение  

Организациите за ПОО с позитивни практики в областта на психичното здраве използват подходи 

за преподаване и учене, които наблягат на по-голяма осъзнатост и разбиране за психичното здраве. 

Независимо дали се използват самостоятелно или са интегрирани в други аспекти от 

провеждането на курса, тези подходи са най-директният начин за оказване на въздействие върху 

учащите: 

● Активно адресират и образоват учащите относно психичното здраве. Това се осъществява 

чрез асамблеи, презентации на гост лектори от групите занимаващи се с насърчаване на 

психичното здраве, както и неформални дейности по време на часовете.  

● Използват учебни планове, които образоват младите хора по теми като: емоционален 

дистрес и страдание, психично здраве и признаците за това, и които също така адресират 

темата за стереотипите по отношение на психичното здраве. 

● Използват видео, книги, социалните медии или други форми на медии, които предоставят 

информация и идеи по темата за психичното здраве и насърчават дискусии.  

● Създават пространство за учащите, в което могат да формират и заявяват собственото си 

разбиране и да споделят преживяванията си свързани с психичното здраве. 

● Използват учебни планове, които помагат на учениците да се видят, оценят, подкрепят и 

разберат един друг като индивиди. 

● Предлагат сесии на всички ученици по ключови проблеми като справяне със стреса по 

време на изпити, справяне с представата за тялото, представа за собственото аз, социални 

взаимоотношения, справяне с тревожност, развиване на устойчивост, справяне с 

конфликти, комуникация и т.н.  

● Трябва да се провеждат дискусии с ученици, които имат проблемно поведение, за да се 

установи дали има някакви признаци на емоционален дистрес / проблеми с психичното 

здраве и да се види дали могат да се намерят механизми за подкрепа, преди да се 

предприемат някакви дисциплинарни мерки като задържане след часовете или изключване. 

Комуникация 

Междуличностната комуникация засилва ангажираността от страна на ПОО организациите за 

приобщаване на психичното здраве. 

В ПОО организация с позитивни практики в областта на психичното здраве, учителите:   

● Разпознават, че психичното здраве на всеки е важно, че всички ние можем взаимно да 

повлияваме на психичното здраве на другия както в позитивен, така и негативен аспект, 

поради това е важно всеки да може да общува и взаимодейства с емпатия, уважение и по 

начин, който подкрепя психичното здраве на другите. 

● Насърчават дискусии свързани с темата за психичното здраве, които циркулират по-скоро 

около индивидуалните преживявания отколкото около диагнози, и подчертава значимостта 

на социалната подкрепа. 

● Подчертава идеята, че търсенето на подкрепа е по-скоро проява на смелост, отколкото на 

слабост. 
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● Използват език, който приобщава всички общности и който не подкрепя стереотипите. 

● Показват на учениците, че усилията им се забелязват. 

● Празнуват както академичните така и извън академичните постижения на учащите 

Разработването на цялостен училищен подход към психичното здраве е от изключително 

значение, за да се подкрепи психичното здраве на учениците. Това включва комуникация с 

родителите/лицата полагащи грижа: 

● Предоставете писмена информация на родителите/лицата полагащи грижа за това колко 

важно е да разговарят с децата си по темата за психичното здраве; предоставете им 

информация за училищните политики и обученията, през които учителите преминават, 

както и информация за това къде биха могли да намерят помощ.  

● Обсъдете и направете презентации за психичното здраве с родителите/лицата полагащи 

грижа, за да им помогнете да разберат комплексността на психичното здраве и колко 

важно е да бъдат отворени да обсъждат темата у дома, както и признаците на емоционален 

дистрес и как биха могли да подкрепят детето си. 

● Подкрепете семействата на учениците, които имат проблеми с психичното здраве. 

Помогнете на родителите/настойниците да разберат през какво е възможно да преминава 

детето им и ги насочете към полезна информация. Уверете се, че ученикът има възможност 

да изяви и своята позиция в дискусиите, които водите за него.  

● Подкрепете ученикa да изрази своята собствена перспектива и нужди. 

● По отношение на семействата – споделете начини, по които можете да говорите за 

психичното здраве, които са утвърждаващи и приобщаващи. 

Достъп до информация 

● Информация за психичното здраве и къде може да се получи подкрепа е на разположение 

на учениците на публично видими локации под формата на флаери, плакати, брошури и др. 

Това включва и предoставяне на релевантни материали в библиотеката и достъп до 

електронни и печатни материали, и т.н. 

● Предоставя се също така и информация и съвет относно общото психично благосъстояние 

– например за справяне със стрес по време на изпити, комуникация, създаване на 

приятелства, самоувереност, себеизразяване, справяне със семейни проблеми и др. 

● Политиката за психично здраве е достъпна за всички ученици и семейства във всички 

онлайн платформи на организацията и постоянно се осъвременява.  

● Има ясни означения (например, чрез плакати, банери, имейли подписите на 

преподавателите и публикациите в социалните медии и т.н.) из цялата организация, за това 

че психичното здраве е базова ценност и че учениците могат да разговарят с учителите за 

това. 

● Подсигурете, че във всяка ПОО организация има достъп до специализирано лице, който 

може да консултира учениците, учителите и непедагогическия персонал по темите 

свързани с психичното здраве (IO3 Mental Health Champion). 

● Сътрудничество с учениците, учителите и родителите за прилагането на проекти и 

инициативи – например „уелнес седмица“. 
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Мерки против упражняване на тормоз 

В рамките на образованието тормозът може да повлияе на психичното здраве на младия човек, за 

това е важно да се предприемат мерки за предотвратяване на тормоза и да се подкрепят жертвите 

на тормоз. 

● Образовайте учениците за различните форми на упражняване на тормоз (емоционален, 

физически, игнориране), ефектите, които това има и как самите ученици могат да 

допринесат за среда, в която няма тормоз. 

● Съществуват политики за това как педагогическия състав да се справя със случаи на 

тормоз. 

● Въведете ефективни механизми за защита на жертвите на тормоз и насилие, като 

приоритетно стане осигуряването на тяхната безопасност. Тези механизми трябва да 

включват ефективни и забраняващи санкции за извършителите, които целят коригиране на 

тяхното поведение. 

● С лицата упражняващи тормоз се провеждат дискусии относно емоционалното им 

благосъстояние и психичното им здраве, за да се види дали може да им се предостави 

някаква подкрепа. 

● Организирайте централизирана система за събиране на статистически данни за проявите на 

тормоз и как те са били разрешени. 

● Отправете предизвикателство към коментари от страна на учениците, които се основават 

на стереотипи. 

● Санкционирайте всякаква проява на реч на омразата в публичното пространство, с цел да 

се засилят принципите на равноправно отношение и приемане на всички индивиди, като 

предложите алтернатива под формата на състрадателна реч. 

● Уверете се, че в коридорите и закусвалните има доверени лица, за да се засили усещането 

за безопасност. 

● Подсигурете на всички ученици достъп до услуги за подкрепа на жертвите на насилие, 

включително и психологическа подкрепа. 

 

 

 

 

 

 

 


