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АНОТАЦИЯ 
Дисциплината е насочена към подготовка на студентите за практическа работа с жертви 

на насилие и трафик. В рамките на курса ще бъдат предоставени възможности за полагане на стаж 

в сферата на работа по случай, планиране и реализиране на първична превенция на насилие и 

трафик. Практическата работа е структурирана по начин, който позволява надграждане на 

специфични умения за изработване на социалнопсихологическа оценка, формулировка по случай и 

план за грижа, както и за осъществяване на необходимите интервенции при работа с пострадали 

от насилие. 

 

ОСНОВНИ ЦЕЛИ 
Основната цел на този курс е практическата подготовка на студентите за работа с 

жертви на насилие. Той трябва да задълбочи чрез учене през опит разбирането на стажантите  

относно механизмите, смисъла и функцията на насилническите отношения. Акцентът на работа е 

върху формирането на умения за практическо приложение на теориите за агресивното поведение, 

неговото редуциране и психосоциалното възстановяване на жертвите на агресивни актове. Друга 

значима е цел е усвояване на методи и развиване на специфични умения за работа с пострадали 

от насилие, за планиране и осъществяване на превантивни дейности в полето на насилието и 

трафика на хора.  

 
ПРЕДПОСТАВКИ 
Дисциплината е надграждаща, затова е необходимо предварително да слушане на 

дисциплината “Социална работа с хора, жертви на насилие и трафик”, както и преминаване през 

обучителните курсове по “Социална психология”, “Социална работа хора с девиантно поведение”, 

“Методи на социалната работа”, “Социална работа с групи и общности”, “Основи на 

консултирането” , “Консултативен процес и умения” и “Професионална етика на социалния 

работник”. 
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СЪДЪРЖАНИЕ НА КУРСА 
 
Тема 1. Приложение в консултативната и превантивна работа на основните теории за цикъла на 

агресивното поведение и домашното насилие. 

Тема 2. Предоставяне на консултативни услуги за пострадали от насилие и трафик. 

Тема 3. Специфични умения за работа с жертви на насилие и трафик. 

Тема 4. Развиване на умения за водене на телефонно интервю. 

Тема 5. Развиване на умения за провеждане на интервю с оценъчни или терапевтични цели. 

Тема 6. Специфики на воденето на случай. 

Тема 7. Развиване на умения за изработване на социално-психологическа оценка на пострадал от 

насилие. 

Тема 8. Развиване на умения за изработване на формулировка по случай. 

Тема 9. Развиване на умения за планиране на интервенции и координация на грижи. 

Тема 10. Представяне на социалната услуга “Кризисен център за пострадали от насилие” към 

Асоциация  ”Деметра” - методика на работа; стандарти при предоставянето на услугата. 

Тема 11. Представяне на работата по превенция на насилието в “Център за превенция на 

насилието и престъпността”, гр. Бургас: основни задачи и дейности по превенция на риска от 

трафик и насилие; методика и организация на работата. 

Тема 12. Развиване на умения за презентиране на информация и промяна на нагласите при 

превенция на насилие и трафик. 

Тема 13. Национална програма за предотвратяване и противодействие на трафика на хора и 

закрила на жертвите. 

Тема 14. Нормативни документи, обезпечаващи практическата работа на социалните работници с 

жертви на насилие и трафик – Закон за защита от  домашното насилие, Семеен кодекс. 

Тема 15. Етични аспекти на социалната работа с жертви на трафик и насилие. 

 
КУРСОВА ЗАДАЧА 
Предлага се списък от индивидуални задачи за всеки студент, които се разработват през 

семестъра.  

 
МЕТОДИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ 

 Работа на всеки студент през семестъра се оценява с текуща оценка. Тя се получава при 

оценяването на презентираната в края на семестъра на работа по случай с пострадал от насилие. 
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