
Фондация „Асоциация Анимус” управлява мно-
го услуги, които са взаимосвързани и разпре-
делени в следните направления:

 психотерапевтична и социална работа – 
услуги за деца и семейства;

 работа в общността: лобиране в защита 
на правата и интересите на пострадалите 
от насилие, превенция на насилието и изграж-
дане на мрежи от съмишленици и партньори;

 обучение на специалисти и разпростране-
ние на идеята за подпомагането в разбира-
нето им за психичния свят на клиента, както 
и в осмислянето на практическия си опит и 
комуникацията с клиента. 

През 2000г. е създаден Учебен център. 
Той е лицензиран като център за професи-
онално обучение от Национална агенция за 
про фесионално обучение и образование. Цел-
та му е да разпространява на национално и 
регионално ниво модел на добра практика в 
психологическата и социалната работа с хора. 
Предоставяните услуги и програми са изграде-
ни в рамките на психодинамичната и психоана-
литичната теоретична парадигма. Работата 
е съобразена със социалните, икономическите 
и културалните условия в България и региона. 

На базата на многогодишния си 
клиничен опит специалистите 
от Фондация „Асоциация Анимус” 
предлагат обучения, разпреде-
лени на модули и изградени на 
база на теоретична рамка и ин-
терактивни методи на работа, 
които дават на участниците 
практически умения за директна 
работа с хора.

„Анимус”
Учебен център 

Фондация „Асоциация Анимус” е неправителствена 
организация, която предоставя психо-социални 
услуги и политики за деца и семейства. Организа-
цията е регистрирана в обществена полза и е член 
на Национален съвет за закрила на детето към 
Държавната агенция за закрила на детето. От 2001г. 
притежава статут на организация с обществено 
полезна цел. Организацията е основана през 1994г. 
В момента в нея работят 75 професионалиста от 
помагащите професии: психотерапевти, психолози, 
социални работници и др. От 1998 г. Фондация „Асо-
циация Анимус” е съучредител на международната 
програма „Ла Страда” за превенция на трафика на 
жени в Централна и Източна Европа. В програмата 
са включени общо 9 държави от региона. 



Цели на обучението:
 Развиване на умения за водене на оценъчно ин-

тервю;
 Придобиване на знания за компонентите на 

ефективната формолировка на случай;
 Развиване на умения за изграждане и поддържане 

на рамка за работа по случай.

Основни теми:
1. Оценка (оценка на възрастни, оценка на 

деца) и формолировка по случай.
Тази тема цели да формира у участниците умения 

за водене на оценъчно интервю, да ги запознае с това 
какво представлва формолировката по случай. Да се 
запознаят с това какво представлява динамичното 
интервю, какви са равнищата на работа в него. Как се 
прави оценяването, какви са критериите за оценка, как 
се идентифицира проблема, заявен от клиента или от 
значими други (родители в случай на оценка на дете). 
Как се прави анализ и се извежда информация от про-
веденото интервю. Разграничение от диспутна оценка.

Какво трябва да включва формулировката по слу-
чай, какви са основните й компоненти. Ще бъдат 
запознати с компонентите на ефективната формули-
ровка; също така и с различните перспективи и пара-
дигми при изграждане на формулировка.

На участниците ще бъде предоставена възмож-
ност за прилагане на наученото през работа върху 
казуси и разиграване на случаи от практиката.

Оценката се провежда в съответствие с методи-
ката на ЦОП.

2. Договаряне с клиента.
В този модул предвиждаме участниците да раз-

берат каква е важността за постигане на договор за 
целите и задачите на съвместната работа с клиента. 
Договорът се явява рамка за консултативна работа, 
базата върху която се градят отношенията консул-

Базисни умения за психологическо консултиране: 
Провеждане на интервю и оценка на случай. 
Техника на консултиране.

І МОДУЛ

тант – клиент. Участниците ще добият знания за 
това какво представлява договорът за работа по 
случай, какво съдържа, как се прави, каква е ролята на 
консултанта и ролята на клиента; каква е ролята на 
институцията в него. Какви са компонентите на дого-
вора, каква е продължителността на контракта.

Как се постига информираното съгласие на клиента 
за спазване на договора.

На участниците ще бъде предоставена възмож-
ност за прилагане на наученото през работа върху 
казуси и разиграване на случаи от практиката.

3. Рамка – възможни трудности при из-
граждането и поддържането на рамката.

В този модул предвиждаме участниците да разбе-
рат какво рамка на работата по случай, какъв е сми-
съла на рамката, каква е ролята на консултанта при 
създаването и поддържането на рамката. Видовете 
рамка. Какъв е смисъла на нарушенията в рамката от 
страна на клиента във взаимоотношението с консул-
танта. 

На участниците ще бъде предоставена възмож-
ност за прилагане на наученото през работа върху 
казуси и разиграване на случаи от практиката.

4. Техника на консултиране.
 работа с деца
 работа с родители



ІI МОДУЛ
Работа с психичната травма от домашно насилие

 техника за работа с клиенти преживели домаш-
но насилие

 индивидуална
 двойки
 грижа за децата от семейства с драстично 

домашно насилие

На участниците ще бъде предоставена възмож-
ност за прилагане на наученото през работа върху 
казуси и разиграване на случаи от практиката.

Цели на обучението:
 Развиване на нагласи на чувствителност към 

домашното насилие;
 Умения за разпознаване на формите на домашно 

насилие;
 Развиване на умения за работа с психична трав-

ма;
 Придобиване на знания за техники за работа с 

проблематика на домашно насилие;
 Придобиване на знания за законодателната рам-

ка и нормативните документи; 
 Умения за оценка на ситуацията на насилие в 

семейството;
 Умения за изграждане на план и стратегия за 

работа по конкретен случай.

Основни теми:
Травма и домашно насилие.

 какви са основните му форми на проява (физи-
ческо, сексуално, емоционално, икономическо, контрол 
чрез децата);

 какви са митовете и социалните нагласи към 
домашното насилие. 

 какви са особеностите на преживяванията и 
поведението на участниците в ситуацията на домаш-
но насилие;

 каква е динамиката на насилствената връзка;
 психична травма, специфика на психичната 

травма при деца свидетели и жертви на домашно 
насилие;

 потребности на въвлечените в ситуация на 
домашно насилие; идентифициране, интервенция и 
насочване;

 законодателна рамка, касаеща домашното наси-
лие; форми на подкрепа;

 мултидисциплинарна екипна работа по случай на 
домашно насилие и каква е ролята на психолога;



ІII МОДУЛ
Работа по случаи на сексуално насилие над дете 

 какъв е модела на динамиката на сексуалната 
злоупотреба;

 динамика на насилственото поведение;
 техника за работа с клиенти преживели сексуал-

но насилие;

На участниците ще бъде предоставена възмож-
ност за прилагане на наученото през работа върху 
казуси и разиграване на случаи от практиката.

Цели на обучението:
 Развиване на нагласи на чувствителност към 

сексуалното насилие;
 Умения за разпознаване различните форми на 

сексуално насилие над деца; 
 Разпознаване симптомите на травмата и уме-

ния за изграждане на хипотези за вида преживяно сек-
суално насилие при деца; 

 Умения за оценка и работа с деца, преживели 
сексуално насилие;

 Разпознаване на инцестното семейство;
 Принципи на работа със семейства в случай на 

инцест.

Съдържание на обучението – 
основни теми:

1. Сексуално насилие над деца
 Видове сексуално насилие
 Особености на оценката при сексуално насилие.
 Основни характеристики на поведението на 

жертва
 Цикълът на отговор на травмата и възстано-

вяване
 Защитни механизми след преживяно насилие
 Инцестно семейство.

2. Последици от сексуална злоупотреба над 
деца

 Пост-травматично стресово разстройство. 
Симптоми.

 Комплексно пост-травматично стресово раз-
стройство

 Криза и кризисна интервенция – цели, принципи, 
модел за кризисна интервенция; техники на кризисното 
интервениране;

 Риск от повтарящо се насилие



ІII МОДУЛ
Оценка и подкрепа на деца преживели насилие (малтретиране, 
неглижиране или домашно насилие)

Цели на обучението:
 Умение за общуване и идентифициране на по-

страдалите от насилие деца и разпознаване на техни-
те потребности;

 Умения за разпознаване на физическите и емоци-
оналните белези на преживяно домашно насилие;

 Умения за разпознаване на емоционално и физи-
ческо неглижиране;

 Умения за разпознаване на домашно насилие по 
формите на комуникация и по поведението на детето 
и родителите;

 Основни познания за особеностите на психична-
та травма при деца; 

 Умения за оценка на ситуацията на насилие в 
семейството;

 Умения за изграждане на план и стратегия за 
работа по конкретен случай.

Съдържание на обучението – 
основни теми:

1. Осигуряване на подходяща среда
 Въвеждане на методи за работа с деца; 
 Подбор на играчки;
 Осигуряване на регулярност и сигурност;
 Комуникация с родители;
 Основни етични норми в работата. Спазване и 

прекратяване на конфиденциалността.
Малтретиране на деца

 Физическо малтретиране. Характер на травми-
те.

 Възрастови особености в поведението.
 Емоционално малтретиране.
 Малтретиращите родители. Взаимоотношени-

ята родител – дете.
 Последици от хронично насилие над деца.

Домашно насилие
 Домашното насилие и неговите ефекти върху 

родителите и децата. 
 Фактори, от които зависи ефекта от насилие 

върху дете.
 Интервенции при деца от семейства с домаш-

но насилие.
Неглижиране на деца

 Неглижиране. Форми на неглижиране и техните 
последици.

 Емоционално неглижиране. Физическо неглижира-
не.

 Емоционално насилие и неглижиране: ефекти 
върху подрастващото дете.

 Поведение на разстроена привързаност.
2. План за работа по случай

 Динамично интервю. Стъпки. Принципи на кому-
никация

 Водене на  динамично интервю с родител.
 Оценъчно интервю с дете. Особености на оце-

нъчното интервю с  деца в различни възрасти. Кон-
кретни техники и методи.

 Оценка на риска. Критерии за спешност. Особе-
ности на оценката при ситуации на спешност.

 Формулировка на случая 
 План за работа по случай



V МОДУЛ
Работа с трудни клиенти и клиенти със специфична 
проблематика

Суициден риск при възрастни и юноши
 суициден риск при възрастни и юноши; 
 суицидно поведение – етиологични фактори;
 оценка на суициден риск;
 кои и какви са факторите обуславящи висок 

суициден риск;
 избор на терапевтично поведение – сключване 

на антисуициден договор;
 оценка на наличие на предишен / предишни опи-

ти за самоубийство.
ПАС синдром (или синдром на родителско-

то отчуждение). 
 какво представлява ПАС синдрома;
 какви са симптомите на децата в семейства с 

ПАС синдом;
 какви са последиците за децата в семейства с 

ПАС синдром;
 как се работи със семейства с ПАС синдром, 

специфики;
 как се работи с деца от семейства с ПАС синд-

ром.

Цели на обучението:
 развиване на нагласи на чувствителност към 

работа с трудни клиенти и такива със специфична 
проблематика;

 разпознаване индикациите за суициден риск и 
критерии за наличие на нисък родителски капацитет;

 умения за оценка и работа с трудни клиенти, 
такива със суициден риск, родители с нисък родител-
ски капацитет;

 принципи на работа с клиенти със специфична 
проблематика.

Съдържание на обучението – 
основни теми:

1. Работа с недоброволни клиенти и агре-
сивни клиенти

 спецификите на работата с агресивни клиенти;
 проявата на агресия като симптом, какво стои 

зад този симптом;
 как се работи с проявата на агресия в отноше-

нията терапевт - клиент и какъв е смисъла й в тера-
певтичното взаимоотношение.

2. Работа с родители с нисък родителски 
капацитет и нисък капацитет за ментализи-
ране 

 как се прави оценка на родителски капацитет;
 какви са критериите за оценка;
 оценка на капацитет за ментализиране;
 подпомагане развиването на разбирането на 

родителя за проблемното поведение на детето;
 връзка между проблемното поведение на дете-

то и ниския капацитет за ментализиране на родителя;
 наличие на връзка между родителския капаци-

тет и личната история на пациента.



VI МОДУЛ
Работа с кандидат-осиновители и осиновители. Приемна грижа.

Цели на обучението:
 развиване на умения за оценка на родителски 

капацитет;
 придобиване на знания за законовата рамка и 

процедурата по осиновяване;
 развиване на умения за оценка на кандидат оси-

новители;
 придобиване на умения и разбиране на специ-

фичните потребности и проблеми на осиновените 
деца.

Съдържание на обучението – 
основни теми:

1. Обучение на кандидат- осиновители:
 законова рамка и нормативна база; процедура 

по осиновяване;
 специфики на деца с институционален опит;
 адаптация на детето в осиновителското се-

мейство;
 кога и как да кажем на детето, че е осиновено; 

името на детето;
 траур и траурна реакция;
 привързаност- формиране на привързаност; 

типове привързаност.
2. Оценка на кандидат – осиновители: 

 придобиване на базисни умения за оценяване на 
родителски капацитет;

 умения за изграждане на хипотези по случая, 
формулировка и план за работа; 

 техники за изследване и промяна на нагласи и 
изследване на мотивация.

3. Работа с  кандидат – осиновители със 
специфична проблематика:

 придобиване на умения за оценка и работа с 
хора, кандидатстващи за осиновяване, намиращи се 
в особена ситуация – преживяващи траур, загуба или 
травма, както и хора, с личностови проблеми, агресив-
ни клиенти. 

4. Психо-социална работа с осиновители, 
които срещат проблеми с осиновените си 
деца; психо- социална работа с осиновители, 
обмислящи разсиновяване

 придобиване на умения и разбиране на специ-
фичните потребности и проблеми на осиновените 
деца;

 придобиване на умения за работа с табута и 
нагласи, възпрепятстващи емоционалната връзка меж-
ду детето и родителите.



Цели на обучението:
 придобиване на знания, умения и компетенции 

за създаване и поддържане на документация;
 придобиване на знания и развиване на умения за 

формиране и управление на екипи;
 развиване на умения за организиране на социал-

ната и консултативната работа;
 придобиване на знания и развиване на умения за 

въвеждане на подкрепяща и мониторираща система за 
управление на ЦОП;

 развиване на умения за решаване на конфликти 
и справяне с професионалното прегаряне.

Основни теми:
1. Формиране и управление на екипи:

 как се разработва, актуализира план за разви-
тие на ЦОП и какво съдържа;

 каква е същността на услугата / услугите, кои-
то се предоставят;

 как се организира услугата / услугите;
 кои са целевите групи (ползвателите) на услу-

гите;
 как се организира услугата;
 каква е процедурата по подбор на персонал;
 как се създава екип;
 как се управлява екип;
 как се разпределят финансовите средства;
 какви са начините за оценка на качеството на 

услугите.
2. Въвеждане на подкрепяща система за 

управление на ЦОП:
 как се организират и управляват екипни сбирки;
 как, в какъв формат и какви са целите и функ-

циите на супервизията на работата на специалисти-
те;

VII МОДУЛ
Създаване, укрепване и управление на екипи

 как и от кого се осъществява дебрифинг на 
членовете на екипа;

3. Водене на документация:
 каква е задължителната документация в ЦОП 

(директора изработва набор документация за персо-
нала работещ в ЦОП; набор документация за потре-
бителите на услугите; правилник за вътрешния ред; 
писмени правила за съхранение, предаване и споделяне 
на информация);

 как се изготвя и как се поддържа тя;
 изготвяне на процедура за вътрешен контрол 

за дейностите на ЦОП, както и върху качеството на 
предоставяните услуги;

 изготвяне на система за финансово управление 
и правила за нейното функциониране;

 документация за приемането, поддържането и 
предаването на дълготрайните материални активи;
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4. Организация на социалната и консулта-
тивната работа:

 изготвяне на работни графици съобразно броя 
хора, натовареността, както и процедури по замест-
вания при болничен/отпуск;

 как се разработва писмена процедура за 
действия при инциденти и спешни ситуации, свърза-
ни с ползвателите на услугите, които налагат бърза 
намеса;

 как се провеждат екипни сбирки: организация, 
цели, рамка и функции на екипните срещи;

 как се изготвя и поддържа документация, отна-
сяща се до услугите, които се предоставят в ЦОП;

 как се изготвят индикатори за изпълнение на 
дейностите и кои са източниците на информация за 
тези индикатори;

 как се изготвят стандарти и процедури за под-
бор на персонал; 

 какви възможности за обучение и развитие на 
персонала е възможно да бъдат предоставени;

 как се изготвя и какво представлява „личния 
план за развитие” на всеки от членовете на екипа;

 как се изгражда и поддържа вътрешна система 
за наблюдение и повишаване качеството на услугите 
в ЦОП;

 как се разработват индикатори за вътрешен 
контрол;

 как се разработва писмен план за подобряване 
качеството на услугата;

 супервизия на екипа, организация на супервизия-
та.

5. Решаване на конфликти и справяне с 
професионалното прегаряне:

 как се работи в екип;
 как се разпределят ролите и отговорностите 

в екипа;
 как се определя каква е динамиката в екипа;
 как се управляват конфликти, кои са източ-

ниците на социално напрежение в работната среда, 
какви могат да бъдат причините за появата на даден 
конфликт, насоки за водене на дискусии за решаване 
на конфликти, осъзнаване на конфликта, дефиниране на 
конфликта, какви са техниките за интервенция, стра-
тегии за разрешаване на конфликти; 

 какво представлява професионалното прегаряне, 
какви са причините за появата на професионалното 
прегаряне, какви са признаците на професионалното 
прегаряне, каква е разпространеността му, какви са 
етапите на професионалното прегаряне. Стратегии за 
справяне: организационни и лични.

На участниците ще бъде предоставена възмож-
ност да приложат придобитите теоретични умения 
на практика чрез използване на игровата техника.КАЛЕНДАР

   на обученията на Учебен център Анимус за 2014 г.
1. Базисни умения за психологическо консултиране: Провеждане на интервю 
        и оценка на случай. Техника на консултиране. (април, 2014 г.)
2. Работа по случаи на сексуално насилие над дете.(май, 2014 г.) 
3. Работа с трудни клиенти и клиенти със специфична проблематика. (юни, 2014 г.)
4. Оценка и подкрепа на деца преживели насилие (малтретиране, неглижиране 
         или домашно насилие). (септември, 2014 г.)
5. Работа с кандидат-осиновители и осиновители. Приемна грижа. (октомври, 2014 г.)
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