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Готови за пилотиране на програмата! 

Първата стъпка за подготовката на пилотната фаза беше организирането на семинар за 

обучение на обучители. 

 

В периода 4-5 ноември 2019 г. дванадесет 

обучители и участници от Италия, България, 

Испания, Румъния и Великобритания се 

срещнаха  в Women’s Aid in Stafford за обучение 

относно реализирането на новата програма 

„Нашето време“ 

"Нашето време "е програма, която активно 

подкрепя майките, които живеят с децата си в 

кризисни центрове и други места за подкрепа. 

По време на обучението участниците научиха 

какво вероятно са преживели семействата с 

историята на насилие, основано на пола, и обсъдиха как може да бъде предоставена ефективна 

подкрепата. 

Обучителите се запознаха с конкретни подкрепящи дейности, които могат да използват при 

жени и техните деца, които са жертви на свързано с пола насилие. Участниците също получиха 

информация и насоки как да прилагат този вид програма в кризисни центрове и други места за 

настаняване и подкрепа. Обучението беше комбинирано с посещение на център за настаняване 

в Стафордшир, което е специално изградено, за да отговори на нуждите на жените и техните 

деца. 

Our Time" is a programme, which actively supports mothers who live with their children in refuges or 

other places of safety. During the training, participants learned about what families might have 

experienced in their history of gender based violence and discussed, how support can be built. Trainers 

learned about specific activities that they can use with women and their children. Participants also 

received information and guidelines about how to implement this kind of programme in refuges or 

other places of safety. The training was combined with a visit to a refuge in Staffordshire. Participants 
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were very impressed with the refuge which has been specially built to meet the needs of the women 

and their children.  

 

Оценката на обучението беше много 
положителна, като всички аспекти на 
обучителния курс бяха оценени като 
„отлични“ или „много положителни“. Общото 
удовлетворение от обучението беше оценено 
на 5 (5 = отлично, 1 = лошо).  

Участниците изтъкнаха страхотната атмосфера 

по време на обучителния курс, възможността 

за открити дискусии и обмен на знания, 

използвания транснационален подход и 

гостоприемството на организацията от 

Стафорд. 

Мултиплициране на обученията в национален контекст 

В следваща стъпка тези, които са участвали в курса за обучение на обучители, ще организират 

подобно обучение в своите страни. Това ще увеличи капацитета на професионалистите, 

работещи в областта на насилието, основано на пола, да предоставят програмата „Нашето 

време“ в кризисни центрове и други места за настаняване и подкрепа 

In a next step, those who participated in the train-the-trainer course will organise similar training in 

their countries.  This will increase the capacity of professionals working in the field of gender based 

violence to deliver the ‘Our Time’ programme in refuges or places of safety.  
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Изпълнение на програмата 

В периода февруари-май 2020 г. „Нашето време“ ще бъде пилотирано от партньорите на FSEPS 

в Италия, България, Испания, Румъния и Великобритания. Резултатите и въздействието на 

пилотните дейности ще бъдат документирани и оценени. 

Очаквайте скоро 

Учебният материал и дейностите по програмата ще бъдат достъпни на уебсайта на проекта. 

Заинтересованите преподаватели и професионалисти, работещи в областта на насилието, 

основано на пола, ще намерят онлайн линк с материали. Уебинар за първите впечатления в 

пилотирането и някои съвети и насоки как да се работи с програмата „Нашето време“ ще бъде 

насрочен за април 2020 г. Посетете нашия уебсайт, за да проверите текущата дата!During 

February and May 2020 “Our time” will be piloted by the FSEPS partners in Italy, Bulgaria, Spain, 

Romania and UK. The results and the impact of the piloting activities will be documented and 

evaluated. 

Посетете ни във facebook (link: https://www.facebook.com/FSEPS-Families-Social-Exclusion-and-

Places-of-Safety-518716175313044/)  

https://www.facebook.com/FSEPS-Families-Social-Exclusion-and-Places-of-Safety-518716175313044/
https://www.facebook.com/FSEPS-Families-Social-Exclusion-and-Places-of-Safety-518716175313044/
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PARTNERS 
 

 
 Birmingham City University (UK) 
bcu.ac.uk 

 
die Berater (AT) 

dieberater.com 
bridgestoeurope.com 
 

Lamoro (IT) 
lamoro.it 
 

CPIP (RO) 
cpip.ro 
 

 
  Universidad Publica de Navarra (ES) 

            unavarra.es 

 

  Staffordshire Women’s Aid (UK) 

   staffordshirewomensaid.org 

 
  AVODP (BG)  

          avodp.bg 

 

The content of this publication represents the views of the author and is his/her sole responsibility. The European Commission does 

not accept any responsibility for use that may be made of the information it contains. 

 


