
 

 

 

 

 

 

ОТКЛЮЧВАНЕ 

2020-l-HU01-KA204-078660 

ДНЕВНИК - Учебна програма на курса - Проектиране и разработка 

Международна среща и Работна среща Брошура 3. - Резюме 

3-та транснационална среща се проведе в Пазарджик, България от ИГА. 

Транснационалната среща беше фокусирана върху IO5 – Дневникът на 

освобождаването и начините за включване на арт терапията в инструмента. 

 

Целта на IO5 - The Release Diary, е да помогне на хората да преценят какво и как искат 

да променят и какви стъпки са необходими, къде се намират в дадения момент, как 

другите ще осъзнаят, че са се променили, какви са качествата на техните 

взаимоотношения и как могат да ги променят, разширяват, развиват (ако искат), какви 

ресурси имат за всичко това, има ли нещо, което вече правят добре, как могат да 

подобрят. 

Дневникът на освобождаването трябва да бъде инструмент за обучение, за да помогне 

за промяна и развитие. Желанието на координатора на проекта е да събира, редактира и 

използва инструменти за арт терапия в това, защото осезаемият продукт и творческият 

процес осигуряват на участниците преживяване. Друга причина за арт терапията е 

освобождаването на емоциите и ценностите, пълно преструктуриране, което би било 

крайъгълният камък на процеса на промяна и развитие. 

Ето защо Дневникът трябва да се разглежда като нов и креативен инструмент както за 

членовете на преките целеви групи, така и за експертите, които се занимават с тях. 

Следователно целевата група на Дневника на освобождаването е маргинализирана 

целева група с висок риск от престъпност на лишени от свобода, бивши лишени от 

свобода и зависими лица, както и експертите, работеща с тях. 

 

Транснационалната среща включваше представяне на организацията домакин и 

презентации на партньорските организации, дискусии по проекта относно 

административни, финансови и задачи за разпространение, кратка дискусия за 

финализирането на IO4, както и бъдещи стъпки. По отношение на IO5 беше обсъдено, 

че редица методи за арт терапия трябва да бъдат използвани от организациите при 

разработването на частите на Дневника на освобождаването. Бяха обсъдени различни 

варианти за структура на инструмента, включително моделът за добър живот за 



 

 

 

 

 

рехабилитация на правонарушителя. Обсъдени бяха и конкретни идеи за възможни 

методи, включително в неформална обстановка по време на вечерята на 28 октомври. 

 

Освен това бяха направени няколко презентации от външни за проекта експерти. 

Експертният координатор на социалните услуги на ИГА Валентина Гешева представи 

правната рамка на социалната работа и предоставянето на социални услуги в България. 

Валентина представи и информация за различните видове социални услуги в България, 

механизма за финансиране на социални услуги и процеса на управление на тези услуги 

от общини, НПО или частни фирми. 

Андрей Момчилов от ИГА представи Кръговете за подкрепа и оговорност. Тази 

общностна интервенция, насочена първоначално към сексуални престъпници със 

среден и висок риск от рецидив, бива въведена за първи път в Канадапрез 1994 г. 

Състои се от групи доброволци с професионален надзор, които подкрепят сексуалните 

престъпници, докато се реинтегрират в обществото след освобождаването им от 

затвора. Оценките на CoSA показват, че участието в CoSA може да доведе до 

статистически значимо намаляване на повторните сексуални престъпления в 70% от 

случаите, в сравнение с това, което би било предвидено чрез оценка на риска или 

съвпадащи субекти за сравнение. 

На 29-ти участниците изслушаха презентация на Гергана Начева, координатор на 

Наблюдавано жилище за младежи, напускащи институции в гр. Пловдив. Тази 

социална услуга от преходен тип е насочена към подкрепа на млади мъже (от 18 до 25 

години) при прехода им между резидентни институции (най-често сиропиталища или 

центрове за настаняване от семеен тип) и общността. Най-интересната част за 

участниците бяха практическите подходи към ежедневието в тази жилищна услуга. 

Професионалистите, които участваха в 3-та TM, оцениха високо срещата. За съжаление 

не можахме да посрещнем лично нашите колеги от Асоциация Антропос, поради 

ограниченията, свързани с Covid, но те поне успяха да участват активно чрез 

предоставената платформа Zoom. Сред акцентите според формулярите за оценка на 

участниците са презентациите за Кръговете на подкрепа и отчетност и Наблюдаваното 

жилище. 

 

 


