
 

 

 

Заявете участие за обучение на и-мейл: trainingcenter@animusassociation.org 

или на телефони 02 9835205; 9835305; 9835405. 

 

Допълнителна информация може да получите от Миглена Атанасова- 

координатор на учебен център „Анимус”. 
 

 

Предстоящи обучения на Учебен център „Анимус” 
 
За Вас психолози и социални работници, работещи в кризисни центрове и ЦОП, както 

и за по-широк кръг специалисти, консултиращи деца и семейства, Фондация 

„Асоциация Анимус” ще проведе обучения на теми: 
 
 
 

Работа с трудни клиенти със специфична проблематика 
 

 и  
 

Работа по случаи на сексуално насилие над деца 
 
 

Предложение: Цена за записване в двете обучени, с включена 

обучителна такса, нощувки, закуски и обеди е 500 лв. 

1. РАБОТА С ТРУДНИ КЛИЕНТИ И КЛИЕНТИ СЪС СПЕЦИФИЧНА  
ПРОБЛЕМАТИКА 

 
Дата: 17,18 и 19 юни 2019г. в гр. Царево, в Българо-германския център 

за професионална квалификация. 

 
Цели на обучението 
 Процеса на промяна: защо им е на хората да се променят? Кога го правят? 

Как? Как можем да ги подпомогнем в този процес?   
 Депресивни родители: защо е важно да разпознаваме депресията в 

практиката си? По какво я разпознаваме?   
 Личностови разстройства: какво се крие зад поведението на упоритите клиенти 

с трудни характери?  
 Работа с личностови разстройства: и какво можем да направим за това?  
 Агресивни клиенти и де-ескалация: какви са мотивите на агресивното 

поведение? Как да се държим, ако клиентите станат агресивни по време 
на консултация?  

 Работа с извършите на домашно насилие – възможности и ограничения 
 Работа с родители: как можем да помогнем на родителите да бъдат 

по-ефективни и удовлетворени от ролята си? 

 
Цена на обучението: 290 лв. и включва- обучителна такса, две нощувки, две закуски 
две вечери и три обяда. 
 

При желание за самостоятелно настаняване в стая, се доплаща на място по 15 лв. 

на вечер.  

 

Цената важи за група при минимум 12 човека.  
 
Срокът за записване в обучението е до: 14 юни 2019г.  



 

 

 

Заявете участие за обучение на и-мейл: trainingcenter@animusassociation.org 

или на телефони 02 9835205; 9835305; 9835405. 

 

Допълнителна информация може да получите от Миглена Атанасова- 

координатор на учебен център „Анимус”. 
 

 

Програма 
 
17 юни 2019 г. 
 
14.00 – 15.30              Откриване на обучението, представяне на участниците.   

            Цел на обучението, очаквания, правила, програма. 

                                    Процеса на промяна: защо им е на хората да се променят? 

 
15.30 – 15.45 Кафе пауза 

15.45 – 17.15 
Депресивни родители: защо е важно да разпознаваме депресията в 
практиката си? 

19.00 Вечеря 

18 юни 2019г.  

09.00 – 10.30 

Личностови разстройства: какво се крие зад поведението на 

упоритите клиенти с трудни характери? 

10.30 – 10.45 Кафе пауза 

10.45 – 12.15 

Работа  с  личностови  разстройства  и  какво  можем  да направим 

за това? 

12.15 – 13.15 Обяд 

13.14 – 14.45 
Работа с родители: как можем да помогнем на родителите да 
бъдат по-ефективни и удовлетворени от ролята си? 

14.45 – 15.00 Kафе пауза 

15.00 – 16.30 

Агресивни клиенти и де-ескалация: какви са мотивите на 

агресивното поведение? Как да се държим, ако клиентите станат 

агресивни по време на консултация? 

19.00ч. Вечеря 

19 юни 2019 г.  

09.00 – 10.30 Работя с родители, извършители на домашно насилие. 

10.30 – 10.45 Кафе пауза 

10.45 – 11.45 Обсъждане на случаи на участниците. 

11.45 – 12.15 Закриване и обяд. 
 
 

 
 
 
 
 
 



 

 

 

Заявете участие за обучение на и-мейл: trainingcenter@animusassociation.org 

или на телефони 02 9835205; 9835305; 9835405. 

 

Допълнителна информация може да получите от Миглена Атанасова- 

координатор на учебен център „Анимус”. 
 

 
2. РАБОТА ПО СЛУЧАИ НА СЕКСУАЛНО НАСИЛИЕ НАД ДЕЦА 

 
Дата: 19, 20, 21 юни 2019 г. в гр. Царево, в Българо-германския център за 

професионално обучение. 
 
Цели на обучението: 
 

 Развиване на нагласи на чувствителност към сексуалното насилие; 
 Умения за разпознаване различните форми на сексуално насилие над деца;   
 Умения за оценка на случай и работа с деца, преживели сексуално насилие; 
 Разпознаване на инцестното семейство и интервенция в него;  
 Мултидисциплинарна работя при случаи на сексуално насилие 

 
 
Цена на обучението: 290 лв. и включва- обучителна такса, две нощувки, две закуски 
две вечери и три обяда. 
 

При желание за самостоятелно настаняване в стая, се доплаща на място по 15 лв. 

на вечер.  

 

Цената важи за група при минимум 12 човека.  
  
Срокът за записване в обучението е до: 14 юни 2019г.  

 

 
 

 Програма 

19 юни 2019 г.  

13:00-14:00 Обяд 

14:00 – 15:30 Откриване на обучението, представяне на участниците. 

 Цел на обучението, очакванията, правила, програма. 

 

Изследване на социалните нагласи към сексуалното насилие над 

деца 

 

15:30 – 15:45 Кафе пауза 

15:45 – 17:15 Сексуалното насилие над деца; Видове; форми 

 Сексуална експлоатация с комерсиална цел  

19:00- 20:00 Вечеря  

20 юни 2019г.   

09:00 – 10:30 

Физически белези, емоционални и поведенчески симптоми от 
преживяно сексуално насилие. Девиантното поведение като 
резултат от сексуално насилие. Възрастови особености, 
свързани със симптоматиката.  



 

 

 

Заявете участие за обучение на и-мейл: trainingcenter@animusassociation.org 

или на телефони 02 9835205; 9835305; 9835405. 

 

Допълнителна информация може да получите от Миглена Атанасова- 

координатор на учебен център „Анимус”. 
 

 
10:30 – 10:45 Кафе пауза  

10:45 – 12:15 

Сексуално насилие в семейството – инцест. Психологически и 

поведенчески последици.  

12:15 – 13:00 Обяд  

13:00 - 14:30 

Особености на семейната динамика в случаите на инцест – 

практическа работа по случай.  

14:30 – 14:45 Кафе пауза  

14:45 – 16:15 

Потребности на пострадалите от сексуално насилие и 

злоупотреба. Помощ и подкрепа за родителите на пострадалите 

деца.  

19:00- 20:00 Вечеря  

21 юни 2019 г.   

9:00 – 10:30 

Преживявания и потребности на децата пострадали от сексуална 

експлоатация.  

10:30 – 10:45 Кафе пауза  

10:45 – 12:15 
Мултидисциплинарна екипна работа по случаи на сексуално 
насилие над деца. Обобщение и закриване.  

12:15 – 13:00 Обяд  
 
 
 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


