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Как е структурирано нашето време? 
 
Структурата на програмата се основава на пет основни теми: Изолация, Комуникация и 
уважение, Изграждане на доверие, Управление на емоциите и Положително бъдеще. 
Темите се фокусират върху проблеми, с които майките и техните деца са се сблъсквали след 
напускане на насилие / насилие: 

 

 
 

Професионалистите определят кога едно семейство е готово за достъп до програмата чрез 
оценка. Това също така ще осигури на ръководителя на програмата ясно разбиране къде се 
намира семейството на пътя им за възстановяване. 

 
Програмата ни Time е гъвкава според нуждите и културите на семействата 
 
Гъвкавостта е важен принцип за работа с програмата „Нашето време“. 
 
Важно е винаги да се има предвид, че програмата трябва да се основава на нуждите на 
майките и децата: това ще изисква гъвкавост и креативност. 
 
Програмата „Нашето време“ е лесна за адаптиране за използване с различни групи, 
включително, например, жени мигранти, роми и жени с ниски нива на грамотност. 
Интересното е, че беше установено, че програмата е много успешна, когато се използва с 
ромски жени, особено когато курсът се провежда от ромски обучители-връстници. 
 
Програмата ни Time е уникална поради своя семеен подход и е създадена да работи 

едновременно с майки и техните деца. Програмата се предоставя и като групова 

интервенция, включваща повече от едно семейство. 

 
 

Изолация
• Сесия 1: Нашето семейство и общност

Комуникац
ия & 

Респект

• Сесия 2: Слушане и комуникационни умения

• Сесия 3: Респект и позитивна оценка

Изграждан
е на 

доверия

• Сесия 4: Нашата област за подкрепа

• Сесия 5: Нашите мрежи за подкрепа и как да ги използваме

Управлени
е на 

емоциите

• Сесия 6: Нашите емоции и как да се справяме с тях

• Сесия 7: Нашите чувства и как да ги изразяваме

Позитивно 
бъдеще

• Сесия 8: Нашето позитивно бъдеще

Първа среща за подкрепа: Оценка и 
анализ на нуждите на семейството

Последна среща за подкрепа:Оценка 
и анализ на нуждите на семейството

Втора среща за подкрепа:Оценка и 
анализ на нуждите на семейството
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ГЛАСОВЕТЕ НА УЧАСТНИЦИТЕ 

 

Програмата на нашето време: работи ли? 
 
Пилотното пилотиране в страните партньори показва, че 

програмата е популярна сред майките и техните деца. 

Професионалистите от GBV също заявиха, че програмата 

е подходяща и ефективна. 

 
В обобщение Нашето време е: 
 

 психо-образователна 

 достъпни: дейности, предвидени за тези с 
ниско ниво на грамотност 

 гъвкав 

 приятелски настроени към деца със 
забавни занимания 

 терапевтичен 

 икономически да тече 

 
 
Можете да изтеглите програмата „Нашето време“ и 
придружаващите ресурси тук: https://fseps.eu/wp-
content/uploads/2020/11/Our-Time-
programme_EN_FINAL.pdf.Програмата е достъпна на 
следните езици: български; Английски; Немски; 
Италиански; Румънски и испански. 

 

Политиците и властите: подкрепа за 
продължаващия успех на програмата „Наше 
време“ 

Програмата ни е логична и ясна намеса, която е 
предназначен за майки и деца, които са напуснали 
ситуации на домашно насилие и сега са в безопасна 
среда. Това е rлесно се прилага в убежища и места за 
безопасност. Необходима е обаче финансова и друга 
практическа подкрепа от политиците и властите, за да се 
гарантира, че програмата „Нашето време“ е устойчива. 

Европейската комисия показа първоначална подкрепа 
за интервенцията чрез финансиране на проекта, но 
трябва да се отдаде по-дългосрочен ангажимент за 
целия ЕС, за да се гарантира непрекъснатият успех на 
програмата „Нашето време“. 

В същото време местните политици и власти са 
жизненоважен елемент за успеха на тази намеса в 
рамките на националните убежища и местата за 
безопасност. В някои държави партньори беше 
предоставена подкрепа от местните власти при 
предоставянето на безплатни и безопасни стаи за 
провеждане на програмата, докато друга демонстрира 
подкрепа чрез предоставяне на безплатни тениски за 
участниците в програмата. 

 

 

https://fseps.eu/wp-content/uploads/2020/11/Our-Time-programme_EN_FINAL.pdf
https://fseps.eu/wp-content/uploads/2020/11/Our-Time-programme_EN_FINAL.pdf
https://fseps.eu/wp-content/uploads/2020/11/Our-Time-programme_EN_FINAL.pdf
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За да бъде устойчива програмата „Нашето време“, се изисква следното: 

 Финансова подкрепа 

 
Нашето време зависи от възможността да предлагаме ангажиращи дейности, които са 
евтини и достъпни. Осигуряването на ресурси обаче е от жизненоважно значение дори за 
най-простите дейности. 

Финансирането е необходимо за:  

 Кетъринг и материали: всички раздели в програмата „Нашето време“ съдържат 
дейности, които изискват материали. В някои случаи това са просто хартия и 
химикалки, моливи, пастели и бои. Материалите обаче могат да включват плат и 
други занаятчийски материали. Всички са сравнително евтини, но обикновено има 
малка цена. Някои от упражненията включват приготвяне на храна заедно и това 
изисква осигуряване на прости съставки за готвене; 

 Транспорт за случайни групови пътувания: една от дейностите, които могат да бъдат 
от полза за подпомагане на семействата да се обвържат, е излизането на групови 
пътувания: транспортът често е разход, който е непосилен за съответните семейства; 

 Осигуряване на специализирани обучители: Нашето време зависи от 
професионалистите, обучени да използват програмата. Проектът FSEPS пилотира 
програмата за обучение на обучители успоредно с нашето време, която се оказа 
успешна. Всяка държава партньор изпрати двама специалисти, които работят в 
убежища, за да бъдат обучени как да използват програмата, която впоследствие 
беше каскадна на местно ниво в страните партньори. Тези разходи бяха поети от 
проекта FSEPS, но в бъдеще ще трябва да се осигурят местни власти или 
благотворителни организации; 

 Предоставяне на защитени настройки за програмата: програмата може да работи 
само ако семействата могат да се срещнат в сигурна обстановка. Това може да е 
убежището или мястото на безопасност, но може да е друго място. Настройката 
трябва да бъде удобна, приветлива и безопасна. 
 

 Кохерентна стратегия 

 
Нашето времетрябва да е част от последователна стратегия за справяне с домашното 
насилие и насилие както на равнище ЕС, така и на национално ниво. "Нашето време" е 
инструмент, който помага да се осигурят убежища и места за безопасност, но няма да 
работи като единствен инструмент или инструмент за лесно отстраняване. Нашето време 
винаги ще работи най-ефективно там, където има: 

 Силна решителност на местно ниво за справяне с домашното насилие и насилие. 
Това се отнася не само до подпомагане на жените и техните деца да избягат от 
партньори, които насилват, но също така и до улесняване на презаселването в 
общността и осигуряване на живот без насилие. Нашето време е за възстановяване 
на семейните отношения и увереност, за да живеете здравословно; 

 Прилагането на нашето време може също да демонстрира ангажимент за подкрепа 
на убежища и места за безопасност за жените и техните деца. Съществува обаче и 
очакване, че подобен ангажимент върви ръка за ръка с преглед на начина, по който 
убежищата и местата за безопасност се осигуряват за осигуряване на подходящо 
настаняване за жените и техните деца. 
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Как можете да помогнете да подкрепите програмата „Нашето време“ и да 
промените това? 

Тази програма е разработена от професионалисти и е пилотирана с майки и техните деца в 
реални житейски ситуации. Коментарите на участниците показват, че "Нашето време" е от 
полза както за жените, така и за техните деца. 

Призоваваме създателите на политики, местните власти, благотворителните организации и 
други организации да предложат финансиране и подкрепа, за да може програмата „Нашето 
време“ да се изпълнява и да помагат на жените и техните деца успешно се борят със 
социалното изключване, възстановяват доверието си и стават ефективни участници в своите 
местни общности. 
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