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I. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ 

 

1. Представяне  

Сдружение „SOS Детски селища България“ е първата гражданска правозащитна 

организация в страната, която предоставя директна грижа за деца в риск от 1990 г. 

Сдружението предлага семеен тип грижа и подкрепа на семейството и активно се 

застъпва за правата на децата и младежите. Част е от „SOS Детски селища 

Интернешънъл“, което се грижи за близо 2,500,000 деца в 135 страни по света. 

2. Продължителност  
 

 Проект „Светулка“ - Превенция трафика на деца за сексуална 
експлоатация“: 25 месеца (от януари 2018 г. до февруари 2020 г.) 
 

 Изработване на мултимедийна образователна програма: 5 месеца  
(от май 2018 г. до октомври 2018 г.) 
 

3. Индикатори за изпълнение на проект „Светулка“ 

  

 Изработване на пилотен модел на мултимедийна образователна програма и 

методически ръководства за противодействие на трафика на деца в България. 

 Проведени съвместни събития, изработени и разпространени информационни 

материали, създадени и утвърдени комуникационни канали за обмен на добри 

практики.  

 

4. Очаквани резултати от проект „Светулка“ 

 

 Дългосрочна образователна политика на Р. България по предотвратяване и 

противодействие на трафика на деца. 

След края на проект „Светулка“ образователните модули ще бъдат дарени на 
Министерство на образованието. Целта е да се улесни образователната и 
социална система в прилагането им. 

 Повишена информираност на уязвимите групи за проблемите, свързани с 

трафика на хора и разгърната мултидисциплинарна работна мрежа на 

национално и местно ниво. 

 

 Повишена информираност и ангажираност на местните институции и общности – 

неформални лидери за ранна идентификация на случаи на трафик на хора.  
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II. ВЪВЕДЕНИЕ 
 

1. Сдружение „SOS Детски селища България“ в сътрудничество срещу 
трафика на деца на регионално и международно равнище  
 
 В световен мащаб трафикът на деца за сексуална експлоатация представлява 

сериозно нарушение на човешките права и е свързан със злоупотреба с човешкото 
достойнство.  

 
 Предвид това, проучване на Сдружение „SOS Детски селища България“, 

установи следното: 
 

 България заема едно от първите места в ЕС, като държава-източник,  транзитна 
държава и крайна дестинация за деца, жертви на трафик с цел сексуална 
експлоатация. Най-уязвими са непълнолетните момичета от 13 г. до 18 г., като 
най-рисковата група са децата без родители. 
 

 Резолюция на Европейския парламент относно борбата с трафика на хора във 

външните отношения на ЕС - 2016 г. подчертава факта, че: „Стратегиите за 

превенция следва да бъдат насочени към намаляване на уязвимостта на 

потенциалните жертви чрез повишаване на общественото образование.“ 

 
     Предвид изброените по-горе данни и основаващо се на правото на всяко дете да 

расте в среда на любов, сигурност и уважение, Сдружение „SOS Детски селища 

България“ стартира през 2018 г. Проект „Светулка“ - Превенция трафика на деца за 

сексуална експлоатация“, в сътрудничество с държавни институции и международни 

организации. (бел авт: I Обща информация, т. 2) 

2. Визия 

 

 Визията на Сдружение „SOS Детски селища България“ в дългосрочен план е 

свързана със създаването на цялостна интерактивна, образователна стратегия 

в областта на превенция трафика на деца. Тя трябва регламентира вида и 

системата от мерки, чрез които да се постигне оперативно и ефективно 

взаимодействие между институциите, организациите и децата. Защото най-

добрата закрила на децата от сексуално насилие и експлоатация е превенцията. 

 

 SOS Детски селища България очертава същността на проблематиката при 

превенцията трафика на деца и обосновава характерните потребности в 

организационно и  методологично единна Мултимедийна образователна 

програма. Програмата следва да послужи за обща и специфична превенция 

срещу трафика на деца. 
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3. Цели и приоритети 

 

3.1.   Стратегически цели и приоритети 

 Утвърждаване на работещи образователни механизми за превенция и развитие 

на учебни структури на национално и местно ниво. Осигуряване на ефективно 

функциониране. 

 

 Предназначение на стратегиите относно превенция на средата - промяна в 

непосредствената културна, социална и икономическа среда, в която индивидите 

правят своя избор.  

 

 Обща, селективна и индикативна превенция. 

 

3.2. Оперативни цели и приоритети 

 

 Ръководство и контрол на дейността по изготвянето и ефективното  изпълнение 

на проект „Светулка“.  

 

 Мониторинг и координация по интегрирането на Мултимедийната образователна 

програма и ефикасното ѝ изпълнение. 

 

 Повишаване качеството на превенционната информираност на деца в училищна 

възраст чрез реализиране на дейности, адресиращи специфичният профил, 

уязвимости и потребности на различните целеви групи. Провеждане на теренна 

работа. 

 

 Формулиране на ефективни образователни механизми за противодействие на 

трафика на деца, основавани на анализ на актуални и емпирични данни. 

 

 Създаване на интерактивна модулна система от практични указания и 

методологии, които да улеснят работата на професионалистите по отношение 

ранната идентификация на жертвите на трафик на деца. 

 

 Повишаване капацитета на професионалистите, работещи с деца за по-

ефикасно разпознаване на първоначалните признаци на трафик, ранна 

идентификация на жертвите му и превантивна работа с деца от високо-рисковите 

групи. 
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 Увеличаване на ефикасност, ефективност и обхват на превенционните практики, 

насочени към предотвратяване на въвличането на деца в трафик и повторното 

трафикиране. 

 

 Изграждане на Peer-to-peer интервенции. Обучение на доброволци - млади 

лидери и медиатори в конкретната културна или субкултурна група или общност. 

Tяхната роля е да обучават други свои връстници на превенция трафика на деца. 

 

 Стимулиране на гражданската активност по отношение на противодействието на 

трафика на деца. 

 

 

 Програмата за превенция на трафик на деца трябва да е съобразена с 

изискванията на Европейските стандарти 

 
III. ОСНОВНО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ НА ЗАДАНИЕТО 

 

 Реализиране на програмата 
 

Сдружение „SOS Детски селища България“ търси да назначи експерт/и, които да 
разработят: 

 
1. Мултимедийна образователна програма  

 

 Включва няколко модула за обучение на деца (10-14 години) за 
разпознаване признаците на трафик и развиване на умения за 
самозащита и предпазване. 

 
2. Методическо ръководство за учители  

 

 Използва се за работа с Мултимедийната образователна модулна 
програма. 

 
3. Обучителна програма за професионалисти, работещи с деца в грижа 

 

 Служи за повишаване капацитета при превенция трафика на деца и 
адекватна подкрепа към жертвите. 

 
III. СЪЩНОСТ И СТРУКТУРА НА МУЛТИМЕДИЙНАТА ОБРАЗОВАТЕЛНА 
ПРОГРАМА 

 
Раздел 1: Основни понятия 
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1. Какво означава дете в риск? 

 
2. Какво e насилие? 

 
3. Какво представлява сексуалната експлоатация? 

 
4. Какво представлява трудовата експлоатация? 

 
5. Какво представлява трафикът на хора? 

 

 Определение 
 

 Съблюдаване на международните правни стандарти и ръководни 
принципи  
 

 Международни и национални измерения 
  

 Основни форми на трафик на деца - какво е експлоатацията на деца 
 

 Причини за въвличането на деца в трафик – икономически, социо-
културни, психологически; вследствие на зависимости, насилие, 
проблемна семейна среда 

 

 Профил на жертвите 
 

 Профил на трафикантите  
 

Раздел 2: Как децата стават жертви? 
 

 Механизми за въвличане в сексуална експлоатация (напр. фалшиви обяви 
за работа и обещания за значителни доходи, запознанства с по-възрастни 
хора, които имат скрита цел, създаване на емоционална зависимост). 
Въвличане в трафик чрез интернет комуникация. 

  

 Как да разпознаем признаците и наличието на рискова ситуация 
 

 Фактори, които увеличават уязвимостта за въвличане в трафик – бедност, 
липса или ограничени възможности за образование и намиране на работа; 
принадлежност към определени социални класи 

 

 Какви са последствията за жертвите на трафика с деца – обясненo на 
подходящо адаптиран за деца език (напр. СПИН и др.) 
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 Трафик от ученическа перспектива 
 

Раздел 3:  Как да се предпазим да не станем жертва в трафика с деца? 
 

 Примерни истински истории и практически съвети за предпазване и как да 
реагират децата при евентуален опит за въвличането им в трафик.  

 

 Фокус върху ценността на образованието за децата и тяхното бъдеще. 
 

 Потенциални рискове и опасни ситуации – напр.  определени 
запознанства, интернет общуване и др. 

 

 Фокус върху правилното използване и комуникиране в Интернет. 
 
 
 

Раздел 4: Как и къде да получа подкрепа/помощ? Къде мога да подам 
сигнал?  

 

 Конкретни прийоми, институции и органи, и техни контакти.  

 Информация за това как децата биха могли да окажат подкрепа на свои 
връстници, в случай че заподозрат рискова ситуация.  

 Информация как и къде децата могат да потърсят помощ и съвет.  

 Обяснения за психологически явления – страх, срам и т.н. 
 

Раздел 5: Права на детето 
 

 Описание на основните права на детето. Особен фокус върху 
дискриминацията. 

 
Раздел 6: Тест за проверка на получените знания и умения 

 
Раздел 7: Упражнения с истории/ Ролева игра 

 

 Идентифициране на различни форми на трафик на деца; 

 Анализиране на различни рискови ситуации – примерни истории  

 Анализиране на възможни начини за помощ на пострадал 

 Анализиране на начини за избягване на опасни ситуации 
 
IV. СЪЩНОСТ И СТРУКТУРА НА ОБУЧИТЕЛНАТА ПРОГРАМА ЗА 

ПРОФЕСИОНАЛИСТИ, КОИТО РАБОТЯТ С ДЕЦА В ГРИЖА  
 

Раздел 1: Основна информация  
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 Същност, форми на трафик с деца, причини и най-уязвими групи деца. 
 

Раздел 2: Как да разпознаем трафика с деца  
 

 Описание на потенциалните признаци за деца в риск или жертва на трафик: 
разделени по групи – академични (напр. слабо представяне в училище), 
поведенчески, физически, емоционални, социални, психологически.  
 

             Раздел 3: Разглеждане на различните форми на трафика с деца 

 

 Разграничаване на различните причини за трафика с деца. 
 

 Разглеждане на различните методи за въвличане на деца в трафик. 
 

 
Раздел 4: Оказване на подкрепа към потенциална жертва на трафик 

 

 Специфична работа с потенциални жертви на трафик 
 

 Насочване към специфична подкрепа или социална услуга. 
 
 
IV. СЪЩНОСТ И СТРУКТУРА НА МЕТОДИЧЕСКОТО РЪКОВОДСТВО ЗА 

УЧИТЕЛИ 
 

 Методическото ръководство за учители е приложение към Мултимедийната 
образователна програма.  
 

 То предоставя на учителите основни насоки и обяснения как да работят по 
Програмата.  

 

 В него много ясно трябва да е отразена значимостта и полезността на 
обученията.  

 

 Да се обясни ясно фактът, че часът на класният ръководител в училище 
представлява безопасна среда за много деца, в която те могат да споделят и 
потърсят подкрепа.  

 

 Учителите се разглеждат като посредници към различни социални услуги. Те 
са тези, които са в най-добра позиция да разпознаят признаците на рискова 
ситуация при децата. 
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 Методическото ръководство ще включва също така практически насоки за 
учителите, какви действия следва да предприемат в случай, че дете сподели 
за опасна ситуация. 

 
V. ЦЕЛЕВИ ГРУПИ 
 

1. Деца 
 

 Деца на възраст 10-14 години 
 

 Малолетни и непълнолетни деца от ромски произход, в риск да бъдат 
трафикирани с цел сексуална експлоатация, джебчийство и просия 

 

 Деца, отглеждани в резидентни услуги, лишени от родителска грижа; деца на 
улицата 

 

 Деца от проблемни семейства 
 

2.  Учители, които работят в училища, където преобладават деца от 
целевите групи. 

 
3.  Професионалисти, които работят с деца в различни социални услуги.  

 
 

VI. ЕКСПЕРТЕН СЪСТАВ 
 
1. Компетенции, умения и опит на изпълнителя 

 
От експертите, които ще разработят горе-описаните образователни програми се 

очаква да имат следните компетенции, умения и опит: 
 

 Висше образование в областта на социалните, педагогическите науки и 
човешките права или други социални, хуманитарни и правни науки. 

 

 Познания за особеностите на трафика с хора. 
 

 Познания в областта на защитата правата на децата. 
 

 Познания за системата за закрила в България. 
 

2. Финансови параметри  
 

 Заплащането на експерта/експертите за разработването на гореописаните 
образователни програми ще бъде по договаряне.  
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3. Документи за кандидатстване  

  

 Заявяване на интерес и концепция по Заданието - до 5 страници. 
 

 Автобиография. 
 

4. Контакти 
 

 Деница Аврамова, denitsa.avramova@sosbg.org, тел. 02/8184943   
 

 Надя Йорданова, nadia.yordanova@sosbg.org, тел. 02/8184940; 
 
 
 

mailto:denitsa.avramova@sosbg.org
mailto:nadia.yordanova@sosbg.org

