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Тази програма ми хареса повече от други, 
защото тук бях със семейството си. 

(момиче, Испания)

Когато правехме нещо, никой не ни 
обвиняваше или показваше, че не знаем, 
просто се забавлявахме. (майка, България)

Сега имаме повече доверие 
един към друг и комуникацията 

между нас е по-добра. 
(тийнейджър, Испания)

Не осъзнавах, 
че не съм играл или 

разговарял с дъщеря си, 
докато не стартирахме 

програмата „Нашето време“. 
Чувствам, че това ни е дало 
нов начин да бъдем заедно. 
Сега можем да играем и да 

говорим по нови начини   
(майка, Великобритания)

Благодаря ви 
за нашето време. Това 

е асо!  (момче, 8 години, 
Великобритания) 

Искате да научите повече за програмата? 
Посетете нашия уебсайт или се свържете с нас!

fseps.eu
www.facebook.com/FSEPS
avodp@abv.bg

Мислех, че  
никой не чувства, че 

отношенията ни имат 
значение. Благодаря ви, 

че ми помогнахте да 
разбера, че го  
прави. (майка, 

Великобритания)

Какво казаха майките и техните деца

Подкрепата на Европейската комисия за изготвянето на настоящата публикация не 
представлява одобрение на съдържанието, което отразява гледните точки само на авторите 
и не може да се търси отговорност от Комисията за всяка употреба, която може да бъде 
използвана за информацията, съдържаща се в нея.



Осигуряване на активна подкрепа 
- създаване на положително бъдеще

Проектът „Семейства: социално изключване 
в местата за безопасност“ (FSEPS) създаде 
програмата „Нашето време“ - в подкрепа 
на жените и техните деца, които избягват 
домашното насилие. Целта на програмата е да:
• Дайте на семейството качествено време 

заедно
• Създайте щастливи моменти, които те 

изживяват заедно
• Върнете им увереност и изградете 

доверието си един в друг
• Помогнете им при интеграцията в 

общността, където живеят 

Срещането на нуждите чрез 
гъвкавост
 
Програмата „Нашето време“ предоставя на 
професионалистите гъвкав инструмент, който те 
могат да адаптират специално към нуждите на 
участващите семейства.

Нашата оферта

На нашия уебсайт ще намерите всички 
материали, от които се нуждаете, за да 
проектирате и организирате семинар за 
обучители и да подготвите персонала си да 
работи с програмата „Нашето време“.

Нашето време за обучители:
На нашия уебсайт ще намерите всички 
материали, от които се нуждаете, за да 
проектирате и организирате семинар за 
обучители и да подготвите персонала си да 
работи с програмата „Нашето време“.

Нашето време за обучители:
• Подробно описание на всички сесии и 

дейности.
• Документи за планиране за фасилитатори
• Документи за оценка за работа със 

семейства

Каним професионалисти, работещи в областта 
на домашното насилие, за да опознаят нашия 
подход и да научат за програмата!

fseps.eu/online-learning

Първоначална среща за подкрепа: 
Оценка и оценка на нуждите на 
семейството

Сесия 1:  Нашето семейство

Сесия 2:  Нашите умения за слушане и 
общуване

Сесия 3:  Нашето уважение и 
признателност

Сесия 4:  Нашата възможност за 
подкрепа

Среща за подкрепа в средата: Оценка 
и оценка на нуждите на семейството

Сесия 5:  Нашите мрежи

Сесия 6:  Нашите емоции и как се 
справяме с тях

Сесия 7:  Нашите чувства и как ги 
изразяваме

Сесия 8:  Нашето положително и 
здраво бъдеще

Изходна среща за подкрепа: Оценка 
и оценка на нуждите на семейството
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ПРОГРАМНА СТРУКТУРА

• Голямо разнообразие от 
дейности

• Отчита нивото на грамотност
• Адаптивен към 

конкретните нужди на 
семействата

• Подходящ за деца от 
различни възрасти

• Гарантиране на безопасна 
работна среда за майките 
и децата


