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ДА СЕ ЗАПОЗНАЕМ
Здравейте приятели,

Вие разлиствате едно помагало, написано от връстници за връстници.
Нарекохме го Наръчник, защото всичко в него е преминало през ръцете ни
и не само. В него са нашите идеи, нашите успехи и разочарованията ни,
нашите научени уроци. Искаме да ги споделим, за да намерим още
съмишленици в защита на децата и техните права.
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Сигурни сме, че на много места в
България има групи от млади хора,
обединени от добрата си воля заедно да
работят за важните за тях каузи.

Тези каузи може да са за защита на
природата, в помощ на животните,
за по-красиви училища, за
безопасни улици и паркове, за
дарителски кампании в помощ на
нуждаещи се, за подкрепа на деца в
беда и още много, много други.
Каузите са това, което свързва
толкова много млади хора и ги
кара да отделят от времето и
енергията си, за да направят нещо
полезно, без да очакват нищо в
замяна.

Добра воля – доброволец. Толкова е просто, а казва толкова много.
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Това не е научен труд, нито ръководство и ние не сме експерти. Опитът ни е твърде
скромен, за да даваме препоръки и да ви учим кое как се прави. Не очаквайте да
получите от нас готови формули и съвети. Няма такова нещо, което да копираш, да
пейстнеш и то да стане твое. Това винаги ще бъде просто едно копие, докато не му
дадеш нещо от себе си. Едва когато вложиш в него собствените си идеи, чувства и
стремежи, нещото ще стане твое, уникално и единствено. Нашата история е
нашата уникална история, защото е преживяна от нас. Това са идеите, които ни
обединиха и каузите, които ни вдъхновиха. Ние просто
ще ви разкажем нашата история. Вашата
история ще си я направите вие.
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Не мога да повярвам, че ние направихме
това нещо. Продължавам обаче да се питам –
ще го прочете ли някой?

Като ми казаха, че ще пишем
Наръчник, много се смях. Че аз имам
четворка по литература!

За две години сме направили
толкова много неща. Добре е, че
ги събрахме, защото бях почнала
да ги забравям.
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ЗА ПРОЕКТА И ДОБРОВОЛЦИТЕ
В този проект участваме около 70 и повече ученици от различни градове –
Търговище, Попово, Омуртаг, Антоново, Велико Търново, Горна Оряховица, Долна
Оряховица, Елена, Златарица и селата Драганово в община Горна Оряховица и Ресен
в община Велико Търново. Повечето от нас отдавна са доброволци на две
граждански организации – Асоциация НАЯ от Търговище и Център Мария от Горна
Оряховица. Те помагат на жени и деца, пострадали от домашно насилие, а освен
това работят с млади хора като нас, така че когато ние пораснем и имаме семейства
да се разбираме и уважаваме, без да смятаме, че някой е по-важен и има право да
командва, да унижава и наранява другия.
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Всяка учебна година имаме различна тема, по която работим – равни възможности
на момичетата и момчетата, домашно насилие, трафик на хора, кибернасилие,
насилие над деца. Като казваме това искаме да се похвалим, че вече сме доста
знаещи, защото сме много обучавани.

Затова и отново бяхме избрани да се
включим в новия проект „Подкрепа за
семейства и ученици-доброволци за
превенция на насилието над деца”.
Сигурно забелязвате, че ние даже сме в
заглавието му, значи сме много важни!

Важни са и организациите, които дадоха пари, за да можем да се обучаваме ние,
да обучаваме нашите връстници и да правим кампании. Това са Фондация „Оук“
от Швейцария и Фондация „Работилница за граждански инициативи” от
България. Ако ви е интересно, кои са тези организации, потърсете ги в интернет и
веднага ще разберете, че те финансират още много доброволчески каузи у нас и
по света. Радваме се, че и ние сме част от тях.
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Голямата тема, по която работихме
през последните две години, е
изграждане на здравословни и
безопасни връзки. Точно в десетката на
интересите на всеки тийнейджър.
Сигурно затова увлякохме толкова
много други ученици. Защото на тази
възраст всеки се вълнува от срещите,
любовта, секса. Добре е когато можеш
да поговориш за тези вълнения, за
страховете си, за опасностите.
Прави ни впечатление, че част от нас и
част от другите ученици като че ли за
първи път си дадоха сметка, че нещо
във връзката им не е добре, чувстват се
подтиснати, не смеят да кажат какво
искат и какво не искат, тяхното мнение
е без значение. Ние не можем да кажем на никого каква да е неговата връзка, но със
сигурност е добре да си
информиран, че ревността,
ограниченията, незачитането,
насилието не са ОК. Добре е да не ги
приемаш като нормални и да се
примиряваш, че така трябва и
всички правят така. Това се
опитахме да направим, да се
информираме ние и да
информираме други младежи като
нас.
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Беше вълнуващо да коментираме
безопасните връзки. Научих много
неща, за които до момента не си
давах сметка.

Разбрах какво значи токсична връзка.
Хареса ми това определение, защото
такива отношения наистина са тровещи.

Всички сме онлайн и там всеки
се представя за който си поиска и
има всякакви предложения. Няма
как да знаеш. Ако си на среща, поможе да разбереш дали е истина.
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НАСИЛИЕТО НАД ДЕЦА
ПРЕЗ ПОГЛЕДА НА ДЕЦАТА
Насилие е общото наименование за
действия, чиято цел е нанасяне на вреда на
живо същество. Това е записано в
Уикипедия, където бързо и лесно можеш
да направиш справка за почти всичко. Ако
трябва да го кажем по-просто – насилие е
когато нараняваш някого. Раните може да
са физически, но също така насилие е да
обиждаш и унижаваш някого, да го караш
да се чувства зле, да го ограничаваш, да му
заповядваш какво да прави, да го
злепоставяш и излагаш, да го преследваш
и тормозиш. Примерите могат да са много
и ги изброяваме, за да кажем, че
насилието има много форми, но това,
което е общото, е болката, която се
причинява.
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Замислете се! С насилие действат
хората, които с думи не могат да
п о с т и г н а т т о в а , к о е т о и с к а т.
Насилниците най-често са хора с много
слаба психика. Те не намират друг
начин да решат проблемите си освен
да ударят по-слабия, да го обидят, да го
унижат. Опитайте се с говорене да
защитавате вашето мнение, защото
най-лесно е да нараниш някого, но
дали е толкова лесно с думи да
отстояваш позицията си?

Никой не се ражда насилник. Това
се възпитава от семейството, от
приятелите, от филмите и игрите.
Ако едно дете е израснало в среда,
в която има насилие, след време,
когато порасне, има голяма
вероятност и то да стане насилник.
Все пак знаем, че децата правят
това, което видят от възрастните.
Затова всяко дете трябва да расте в
спокойна среда, в която има обич и
уважение.
Децата много по-лесно могат
да станат жертви на насилие,
защото са по-беззащитни,
т р у д н о

е

д а

с е

противопоставят и в много
голяма степен зависят от
възрастните. А там, където има
власт и подчинение, винаги се
стига до насилие. Децата могат
да бъдат наранени от
възрастните и от други деца, в
дома си, в училище, на
улицата. Има много
изследвания, които показват,
че това е голям проблем и засяга много деца, а последствията за тях са
тежки. Насилието никога не води до нещо добро. То не може да реши
проблемите, а ги прави по-големи, то разделя, разрушава, прави
живота много тежък.
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Не трябва да се примиряваме с насилието, защото никой не го заслужава, без
значение как изглежда, на колко е години, какви са вярванията му. Да показваш
колко си силен, като
нараняваш по-слабите, не е
никаква сила. Всеки може да
удари, да обиди и да постъпи
грубо и това е по-скоро слабост
и немощ, а не сила. Това не са
хора,на които да се
възхищаваш и да подражаваш.
Истински силните момичета и
момчета са състрадателни и
помагащи. Те защитават послабите и се борят срещу
несправедливостите. Ако искате да приличате на някого това трябва да са истински
силните, добри хора.

Никак не е добре да стоим отстрани и да не
реагираме, ако някой наранява дете,
независимо дали го познаваме или не.
Така ставаме съучастници. Все едно
казваме на насилника, че това, което
върши, е правилно. И все едно казваме на
пострадалото дете, че е виновно и си
заслужава насилието. Всъщност насилието
расте и става все по-страшно, защото
много хора предпочитат да си замълчат,
ако не ги засяга. Ние не сме от тях, нали!?
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Ако видя
по-голям от
мен ученик
да бие помалък, ще ме
е страх да се
намеся, за да
не набие и
мен. Но ако
не съм сама,
а с други
деца, тогава
ние ще сме
повече и
можем да го
спрем.

Биеш
някой, който е
по-слаб от теб,
за да си
Когато
едно дете има мислиш, че си
голяма работа.
проблеми в
Като си толкова
къщи ги
силен, защо не
пренася и в
отидеш да се
училище. Ако
биеш с някой,
искаш да го
който ти е
видиш, ще го
равностоен.
видиш. Но
Защото те е
после трябва
страх!
и нещо да
направиш.

Като
говорим за
насилието,
ни се казва –
не правете
това, не
правете
онова, но
никой не
казва, как да
се
предпазим
от него.

Знам, че
Ваньо има
проблеми в
къщи, но не
споделя.
Когато
ходихме на
училище
понякога си
говорихме,
но после,
като
минахме
дистанционно, вече
нищо не ми
казва,
блокирал е
половината
ни клас.
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КАК СЕ СТАВА ДОБРОВОЛЕЦ
Ако искаш да си доброволец трябват две неща – да имаш кауза и да намериш група
от други млади хора със същата кауза. При нас това се случи в училище, но може да
е и на друго място. Много организации имат доброволчески клубове и винаги ще
ви приемат.
Може би е добре да обърнем първо внимание на това, което искате да правите.
Сигурно имате много интереси и искате да сте в различни доброволчески групи.
Това е страхотно, но ще намерите ли време за всички? От нашия опит научихме, че
когато сме заедно разчитаме един на друг. Особено щом предстои събитие и
трябва да разпределим работата, защото е много. Съгласяваме се, че всички ще
отделим от времето и усилията си и е най-добре когато наистина всички участваме.
Казваме това, защото сме наясно, че има млади хора, които искат да опитат
различни неща и това е напълно нормално. Може някой да се появи в клуба, да
участва в две-три кампании и да реши, че това не е за него или иска да прави нещо
друго. Няма защо да му се сърдим, нали сме заедно на добра воля. Всеки е
свободен да дойде и да си тръгне. Понякога изисква време, за да се направи едно
стабилно ядро на групата, но това ядро после става истински мотор на всичко,
което правим.
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Ако решите да ставате доброволец и имате нужда от нашия съвет, той е да
експериментирате смело, докато намерите своята група от съмишленици. Но не
забравяйте, че времето е ограничено и не можете да сте навсякъде. Ако искате да
получавате лоялност, следва да отговорите с такава. Ако искате да ви имат
доверие и да разчитат на вас, трябва да уважавате останалите доброволци и да
не давате празни обещания. Ние не се отчитаме под бройка и затова нямаме
нужда от кухи имена и хора, които никога не идват. Пак от нашата практика ще
кажем, че за всяка доброволческа група е ценно да има колкото се може повече
различни мнения. Това води до дискусии, нови идеи и изобщо ни движи напред.
Но категорично имаме обща кауза, по която не спорим. За да е ясно, бихме дали
пример. Ако смяташ, че уличните животни трябва да бъдат избивани, няма как да
си в група за защита на уличните животни. Ако приемаш, че шамарите възпитават
и който е по-силен има право да налага волята си, няма как да си в група срещу
насилието. Нашата голяма идея за равнопоставеност, зачитане и уважение не
подлежи на коментар. Има различни пътища, за да стигнем до целта си, но
принципите си остават непроменени и по тях не спорим. Когато решите да
бъдете доброволци, вашата кауза ще ви води най-добре, за да намерите точното
място, където да сте полезни.
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На въпроса, къде да намеря информация за доброволческите групи, има поне
няколко отговора. Може да ви насочи приятел, учител, спортен треньор или да
намерите обява, че се търсят доброволци. Най-вероятно е цялата информация да се
върти някъде около вас и когато решите, че ще търсите своята група доброволци,
няма да е трудно да я намерите. А може и тя да ви намери. Ние учим в училища, в
които от години има клубове на ученици-доброволци за превенция на насилието
над деца. Така е по-лесно, защото ние сме приемници на вече завършилите, а след
нас ще продължат по-малките. Има и много други доброволчески групи, които
периодично подновяват членовете си. Това много помага и тези групи са добре
известни. Като всяка общност ние от доброволческите групи искаме да ни
различават. Затова още в началото си измисляме име, знак, девиз, които са си само
наши. Чудесно е, когато правим обучения на връстници или кампании да сме
облечени с еднакви фланелки и върху тях да е нашия знак. Правим голямо
впечатление не само в училище, но когато излезем сред повече хора. Всички тези
неща, които са знаци на доброволческите ни групи, ни обединяват и казват „Ето,
това сме ние. Заедно сме и това е нашата кауза.”
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И пак в началото се съгласяваме да имаме общи правила за общуване помежду
ни в доброволческата група. Изработваме си ги сами, като записваме идеите и
предложенията на всички участници. Тези правила стоят на стената в стаята, в
която се събираме, за да ни напомнят, че сме се съгласили да ги спазваме. Част от
тях в последствие можем да изтрием или да добавим нови. Тези правила засягат
уважението, зачитането, диалога, равнопоставеността помежду ни.

Да си част от нещо важно и голямо,
като борбата с насилието над деца, е
отговорност. Всеки сам поотделно може да
направи малки неща, но заедно можем
много повече.

Аз станах част от клуба на
доброволците, защото мои
приятелки вече бяха там и исках и аз
да участвам.

17

КАК ДА СМЕ ЗНАЕЩИ И МОЖЕЩИ

Да събираме нови знания и да ставаме все поуверени в себе си е важно, за да бъдем полезни в
това, което правим. Особено когато трябва да
влезем в ролята на учители за други свои
връстници. Няма смисъл да ви обясняваме, че
всичко това не става от днес за утре и че не става с
магическа пръчка. Всяка година ние минаваме през
15-20 и повече обучения, преди да започнем ние да
правим такива. Тук ни помагат обучителите от
екипите на НАЯ и Център Мария и нашите учителиментори в училище.

Това, което разбрахме, след като обучихме над
700 наши връстници само по този проект е, че да
задържиш вниманието на младите хора никак не е
лесно. Това в пълна сила важи и за нас, когато сме в
часовете. Затова беше много интересно да минем от
другата страна и да застанем срещу клас от 25 ученици.
Сега ще се опитаме да споделим съвсем искрено през
какво преминахме и какво ни помогна.
А ключовата дума е ПОДГОТОВКА.
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Обучителите на доброволци са хора, които имат опит в работа с деца и младежи.
Разбира се в началото не ни познават, но познават достатъчно ученици като нас,
знаят какви са интересите ни, как комуникираме помежду си, какво обичаме и
какво не обичаме. Затова обученията, които правят, не са точно уроци. В тях има
много игри, казуси, ролеви сценки, клипчета и филми. Все неща, в които да
участваме, за да можем да влезем и в най-сложните и трудни теми, които засягат
насилието над деца. Доста приятно е, защото не стоим зад чиновете, а сме в кръг
и всеки вижда всички. Няма по-важни и по-малко важни между нас. Това много
помага да сме искрени, да споделяме и да разменяме мнения.
В нашите обучения няма учебници. Няма и контролни, нито някой ни изпитва
какво сме научили. Да, следваме програма, за да можем да минем по всички
важни теми, но в тази програма ние можем да сложим много наши неща. От
нашия опит можем да кажем, че това работи добре, задържа вниманието ни,
провокира ни, прави обучението по-интересно, по-разбираемо и по-запомнящо
се. И ни сплотява, не само защото прекарваме повече време заедно, а защото
обменяме идеи, помагаме си, намираме общи решения.
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Беше много интересно, когато в една игра
бях трафикант и трябваше да омая момичето да
тръгне с мен в чужбина. Купувам й скъпи подаръци,
возя я с БМВ-то, казвам й, че ще се омъжа за нея,
само и само да се влюби в мен.

Казахме на класната, че искаме
да говорим в час на класа за секса,
но тя каза първо да говорим с
родителите си. Ами не мога да
говоря с тях за това, предпочитам с
приятели, най-вече в мрежата - там
мога всичко да питам.
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Трупането на знания не става изведнъж. В продължение на години ние
надграждаме тема след тема. Започнахме с видовете насилие; найразпространените митове за насилието; физическите белези и поведенческите
промени, по които да познаем пострадалите; рисковете да станеш жертва на
насилие или злоупотреба и как да се пазиш. Така до последната година, през
която научихме какво е това токсична връзка и защо е опасно за младите хора да
са в такива отношения. Можем да твърдим, че сега знаем повече от повечето ни
връстници. А относно моженето, то дойде с практиката ни да сме обучители на
други ученици.
Помня, че говорихме за митовете за
насилието. Обучителката казва „ Един
шамар никого не наранява”. И аз викам
„Ами, така си е. Колко да те заболи от един
шамар!?” Смятай откъде съм тръгнала и
колко съм била заблудена.
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КАК ДА ОБУЧАВАМЕ ВРЪСТНИЦИ

Дали вярвате, че един актьор, който 100 пъти е излизал на
сцената, трепери преди всяко представление? Ами, да ви кажем
честно, така е. Ние знаем какво е сценична треска, как те свива
стомахът, почват да ти треперят краката, изпотяваш се и ти се иска
да потънеш вдън земя. Дори след 10 и дори след 20 обучения,
които си направил на повече от 400 ученици!
Предизвикателството е огромно всеки път и може би това е
тръпката. Да се изправиш срещу един цял клас, да задържиш
вниманието им, да си интересен и да не се изложиш е огромно
предизвикателство. Добре е, че имаме доста оръжия на наша
страна и ето някои от тях. Може да са ви от полза, а може да
направите и свои трикчета.

22

J Винаги имаме „пищов“. В клас
това е забранено, но когато ние
обучаваме нашите връстници „в
ръкава“ си винаги имаме нещо,
за което да се хванем и което да
ни помогне, ако му „изпуснем
края“. Даже пищовите са
няколко. Първият е програмата,
по която се водим. Във всеки
един момент по нея знаем
какво ни предстои. На помощ
идват и различни кратки
информации, които
предварително сме намерили
по темата, обобщили сме ги и
сме ги „превели“ на нашия език,
за да ги разберат нашите
съученици.

J Казуси, ролеви игри, загрявки, клипчета, всичко това е от полза, за да си
интересен и да направиш впечатление. И да включиш връстниците си да
участват. Ако излезеш пред млади хора и изчетеш една лекция ще умрат от
скука и нищо няма да им влезе в главата. Както обучителите използват
всякакви нови и интересни похвати при нашата подготовка, така и ние
използваме такива, че никой да не стои встрани и да е пренебрегнат. Важно е
да си актуален на ситуацията, да използваш новите технологии, да говориш
разбираемо, да даваш възможност за дискусия.
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J Ако се притесняваш от много
публика, избираш един човек и
започваш да му говориш на него.
Комуникацията очи в очи винаги е
по-спокойна и така изолираш
останалите. Все едно сте само
двамата и му разказваш. Ако нямаш
такова притеснение ще можеш да
гледаш всички и така да следиш
техните реакции. Вдъхновяващо е,
когато срещу теб се смеят на
смешките ти и кимат утвърдително
в съгласие с това, което казваш.

J Всички в групата трябва да са
свободни да бъдат себе си. В нашите
обучения няма правилни и грешни
отговори, няма верни и грешни
твърдения, всеки е свободен да каже
това, което мисли. Точно, както в
нашата доброволческа група, така и в
класовете се опитваме да сме
равнопоставени. Показваме
уважение към останалите, за да
получим същото.

J Работим винаги в екип. Така, ако
забравиш нещо, има кой да те
п од к р е п и . Ум о р я в а ш с е и
„колегата” помага. Работата се
разделя на две.

Това са част от нашите малки хитринки. Вършат работа.
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Но списъкът е отворен, продължаваме да се учим и да трупаме опит.

Обученията на наши връстници често се случват в часовете на класа и
продължават около 40 минути. Можем също така да използваме извънкласните
занимания, клубовете по интереси, спортните тренировки и други такива
събирания на ученици, които всеки ден се случват във всяко едно училище. Ако
имате нужда от нещо практическо можем да ви представим структурата на едно
наше обучение. Първо се запознаваме, като казваме кои сме, какво правим, за
какво ще говорим и защо е важно да говорим за това. Втората стъпка е да
въведем групата в темата. За това обикновено използваме някаква игра и
накратко събираме мнението на всички ученици за проблема, по който ще
говорим. В същинската част отделяме време за информацията, която искаме да
представим. Използваме казуси, ролеви игри, организираме дебати „за” и
„против”, пускаме обучителни клипчета и филми, презентираме, дискутираме с
учениците. Това е основната част от обучението и на нея отделяме най-много
време. После правим обобщение и накрая отново кратка игра за приключване.
Тази структура на едно обучение е еднаква, независимо от темата, по която ще е
то. А темите, които сме разработили за обучението на нашите връстници, са:
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Тези теми могат да бъдат разширени и представени
в няколко последователни обучения.
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Първият път, когато обучавах
други ученици, беше много страшно.
Имах чувство, че забравих всичко,
което знаех и исках да избягам. Сега се
притеснявам, но много по-малко.

Да си учител никак не е лесно.
Разбрах го, когато застанах пред
класа и всички ме гледаха като някой,
който знае повече от тях.
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КАК ДА МОТИВИРАМЕ МЛАДИТЕ ХОРА

Това не е толкова трудно, защото това, което мотивира нас, съвсем нормално
мотивира и нашите връстници. Винаги започваме от това. Ако нещо на нас не ни
е интересно и полезно, каквото и да направим, няма как да въвлечем
останалите. И обратното, нашата собствена мотивация може да е заразителна.
Ние сме група и когато около нас има други хора ние им предаваме от нашата
енергия.
Защо младите хора да участват? Каква
да е причината, за да се включат в
нещо доброволно и безвъзмездно?
Ако трябва да дадем най-краткия
отговор той е усещане за
полезност. От една страна е
чувството за принадлежност
към една група, от друга
страна е удовлетвореността, че
помагаш да се случи нещо
добро. Повечето млади хора по
принцип са носители на
желание за действие и
промяна. Дори, ако самите те
не го определят като такова.
Дори, ако дават вид на напълно
апатични и незаинтересовани. То
ни е в кръвта - да търсим екшън,
да бягаме от сивотата, да
създаваме различни неща.
Това са все качества в полза
на доброволчеството.
М оже б и п р о с то
трябва да бъдат
назовани и да им се
намери подходящо
място да се изявят.
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Понякога помагайки на някой друг, всъщност помагаме на себе си. Членовете на
нашите доброволчески групи споделят, че усещат по-пълноценно времето си, то
става наситено с положителни емоции и носи удовлетвореност. Когато направиш
разбор на деня си се оказва, че са се случили толкова много неща. Има и за какво да
разказваме и какво да си спомняме след време, а най-хубавото е, че имаме и нови
планове – за утре. Това може да мотивира и други млади хора да се включат, за да
съпреживеят същото.
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Темата за насилието над деца е тежка и емоционално натоварваща. Може да
предизвика отказ от участие, отхвърляне или прегаряне. Това се случва дори при
възрастните хора – да се отрича и омаловажава насилието над деца. Нормално е
за младите хора този проблем също да е натоварващ и понякога да изглежда, че
нищо не можем да направим, за да го решим. Така е, ние нямаме сили да спрем
насилието над деца и то повече да не се случва никъде и никога. Това, което е
мотивиращо за участие, е възможността да помогнем не на целия свят, а на едно,
две, пет деца, които са близо до нас и които познаваме. Разбира се, колкото
повече млади хора се включат, толкова по-големи ще са възможностите ни. Ето
например, нашите клубове са в седем училища. Представете си такива да има в
77 или в 777 училища?! Обединяването и разширяването на влиянието е огромен
стимул за младежка активност. Това реално е шанс да ни чуят, да ни видят и да
можем да участваме.
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Ако си сам, какво можеш
да промениш!? Нищо. Но,
ако сте 100 деца,
ставате сила.

Като казахме на класа, че планираме
събитие, свързано с насилието, половината
предложиха да пуснем някой клип и после да се
съберем онлайн да го обсъдим. За мен това не е
събитие и трябва да имаме обучение как се
прави събитие или кампания, за да има
мотивация.
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КАК ДА НАМЕРИМ СЪМИШЛЕНИЦИ
Ние никога не сме сами. Дори, когато изглежда, че ще трябва да направим всичко
сами, достатъчно е да се огледаме около себе си, за да намерим подкрепа. Да си
доброволец има голямото предимство, че печелиш уважение, защото правиш
нещо, без да имаш лична изгода. И когато искаме помощ, тя не е за нас лично, а
за нашата кауза и други хора, на които помагаме. Затова няма защо да ни е
неудобно. Нещо повече, помагайки на нас, хората стават наши съмишленици и
също се чувстват част от каузата ни. Не всеки има време, за да участва в
доброволчески инициативи, но подкрепата за такива също носи
удовлетворение.
За какво са ни съмишленици!? Ние сме 10-15 момичета и момчета. Искаме да
направим много неща. Понякога идеите ни са повече от възможностите и няма
как са се справим. Друг път ни липсват чисто технически умения. Искаме да
направим готина диплянка. Да е цветна, с много картинки. Ако имаме в групата
доброволец, който му разбира от дизайн - супер, но може и да нямаме такъв. Не
е фатално, все в някой от класовете в училището има ученик с такива умения.
Защо да не го помолим за помощ!? Нашата практика сочи, че в 100 % от случаите
ще получим подкрепа и ще имаме най-прекрасната диплянка. В някои училища
дори има отделни паралелки по изкуства, компютърно моделиране, дизайн,
литературни клубове. Можем да сме си взаимно полезни. Затова търсим
съмишленици на първо място в училище, сред връстниците си. От тях най-лесно
се разпознаваме и те вече знаят кои сме и какво правим.
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Много вероятно е да ни подкрепят други доброволци. Както и ние тях. Взаимната
помощ е много полезна. Ние говорим на един и същ език и лесно можем да се
разберем. По време на кампании извън училище, когато трябва да излезем по
всички улици в града и да раздадем хиляда брошури, трябват повече ръце и крака.
Най-добре ще ни разберат други доброволци, защото те също са били в такава
ситуация.
Могат да ни помогнат млади хора, които са активни в социалните мрежи. Това е
модерно занимание и все повече блогъри, влогъри и инфлуенсъри са в нета,
следвани от десетки и стотици хиляди. Достатъчно е да привлечем интереса им и те
ще бъдат наши посредници. Да сме видими и да ни познават е важно, не за да
трупаме престиж и да се фукаме, а за да привличаме поддръжници и да
разширяваме нашите дейности. Мотивиращо е да те покажат като пример и да
получиш обратна връзка, че това, което правиш, е харесвано и оценено. Медиите
също са важни, но тъй като искаме да стигнем до повече млади хора не ги
използваме много активно. Радио, телевизия, сайтове отразяват наши инициативи и
също ни помагат, но информацията в тях е за възрастните.
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Всъщност, най-простичките неща понякога вършат най-много работа. Без много
увъртане, направо питаме хората „Искате ли да ни помогнете?”. В повечето
случаи те се съгласяват. Да завършим с това, че нашите съмишленици и
поддръжници са тези, които ни помагат напълно безплатно и безвъзмездно.
Затова им благодарим от сърце за доверието и подкрепата!

На лаптопа в къщи се опитвах да нарисувам
комикс. Момче и момиче, които са гаджета. Той й
забранява да облича къса рокля, за да не я зяпат другите
момчета. Рисувам, рисувам, ама не става, главите им
квадратни. Пиша на една приятелка от „в” клас да ми
помогне и тя вика „Готово, ще го направя!” И стана супер.
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КАК ДА НАПРАВИМ УСПЕШНА КАМПАНИЯ
Сега е време да разкажем за няколко наши кампании. За нас те са успешни, защото
сме успели да поставим темата за насилието над деца пред много повече хора, да
им привлечем вниманието, да ги информираме. Това вече е успех!
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Tова е кампания, която се провежда на 6-ти
декември и е насочена към момчета и
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мъже. Свързана е с много страшен
инцидент в един университет в Канада.
Едно момче влиза с оръжие и стреля по
момичетата там, защото, според него, те
нямат право да учат. Трагедията обединява
хора по цял свят да се борят с това насилие.

Има специална декларация, с която мъжете обещават, че никога няма да посягат
на жена и няма да стоят безучастно, ако видят, че някой го прави. По време на
тази кампания ние изработваме бели панделки и закичваме с тях съученици,
учители, директори, дори момчета и мъже в центъра на града и им разказваме за
този символ. Впечатляващо е и всички са съпричастни. Изработихме огромна
бяла панделка от хартия и я закачихме в коридора на училището, където минават
всички ученици и учители. Канихме всеки от тях да остави своето послание срещу
насилието над жени и така събрахме огромна съпричастност.
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Световна дата, която обръща внимание на
големия проблем с трафика на хора.
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Имаме специален учебен филм „Кукла”,
който пускаме и после коментираме
ситуациите, показани в него, които са
абсолютно копие на реални ситуации, в
които млади момичета биват подлъгани да
заминат в чужбина и там ги карат да
проституират.

Полезно е дори по-малките ученици от 6-7 клас да са информирани за
опасностите и да знаят как да се пазят.

Това е много популярна кампания в
училищата, защото е свързана с тормоза в
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училище. Тази инициатива започва в
Канада, когато две момчета защитават
свой съученик, който бил тормозен,
защото дошъл на училище с розово поло.

Двамата измислят да купят
розови тениски и на
следващия ден раздават на
всички в училище. И много
от учениците се включили. Правим го и ние по техния пример, за да покажем, че
не приемаме тормозът над различните и над по-слабите, както и че също, като
двете канадски момчета, ще се намесим, ако това се случва в нашето училище.
Много е приятно, когато в последната сряда на февруари класните стаи,
коридорите и двора са в розово. А всичко тръгва от две момчета и техния
пример, за да стигне до хиляди училища по цял свят. Вдъхновяващо е!
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Това беше най-странната кампания, защото през последните години все ни
казваха да стоим на разстояние и да не се докосваме, заради COVID – 19. Как да
отбележим ден на прегръдката, като не ни дават да се прегръщаме!? А пък е
толкова позитивно и зареждащо с енергия да получиш прегръдка от близък или
дори от непознат. Хрумна ни идеята да раздаваме прегръдки под формата на
картички. Отваряш картичката и вътре се отварят две ръце, като за прегръдка.
Нашите ръце, човешки ръце, макар и от картон. Подарихме стотици прегръдки
и много емоции.
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16 световни дни срещу насилието над
жени – Това са дните между 25 ноември
ìâðè
å
î
í
25
âðè
ì
å
ê
10 äå

(Международен ден за елиминиране на
насилието срещу жените) и 10 декември ( Деня
на човешките права). През тези дни
организираме много събития, които са
запомнящи се и правят впечатление на другите
ученици и на учителите.

Пример за това е, организиран от доброволци, флашмоб, в който се разиграва
сцена на конфликт и насилие от момче върху момиче пред погледа на множество
деца и възрастни, за да ги предизвикат да се намесят. Правили сме
радиопредавания по училищната
радиостанция, а там, където има
ученически вестници, темата за
насилието над жени присъства в
броевете през ноември и декември
с анкети, интервюта и колажи.
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Тормозът в интернет процъфтява, заедно с все
по-честото използване на мрежите, чатовете,
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платформите за споделяне. Анонимността е
добре дошла за хора, които са злонамерени.
Те се представят за всякакви и оплитат в
мрежите си толкова много деца. Тази
кампания напомня, че Интернет е чудесно
място за забавление, но трябва да се пазим.

Собственик съм на агенция
за модели. Нека се срещнем
за пробни снимки.
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Чатим си от доста време и много ми
харесваш. Няма ли да ми изпратиш
снимки по-така... Нали се сещаш...
Кликни тук, за да изтеглиш
най-новата игра. Следвай
стриктно правилата.

Ден на думата „Благодаря” – 11 януари е
обявен от ООН и Юнеско за световен ден на
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признателността. Всъщност „Благодаря” е не
само израз на учтивост, но и дума, която
зарежда с много положителни емоции. За да
разпространим тази добра енергия, която носи,
издирихме и написахме на листчета превода на
думата „Благодаря” на десетки езици, както
популярни, така и доста екзотични. На

индонезийски е „Terima kasih”, а в Португалия - „Оbrigado”. Написахме я дори на
китайски и японски с техните йероглифи. Ученици и учители бяха много приятно
изненадани да научат нови неща и успяхме да ги усмихнем.

Áëàãîäàðÿ
Thank you
Danke Gracias Merci Evkaristo
Koszonom Shoukran
Multumesc Ñïàñèáî Õâàëà
Dakujem Dakujem
Dekuju Arigato Tack
Dhanyavad
Mahalo
Kiit
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Отбелязва се на 16 ноември, като повод да се
замислим за многообразието около нас като
нещо много ценно. Кампаниите ни обръщат
внимание на различията по етнос, религия,
култура и тяхната важност, за да бъде света
многообразен и интересен.
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Свети Валентин – 14 февруари обединява няколко
празника, но за нас, младите хора, това е основно деня на
любовта. Кампаниите ни в този ден са свързани с
раздаването на традиционните валентинки под формата на
сърца, но те носят призива ни „Да на любовта! Не на

42

насилието!”.

Световен ден за борба със СПИН – Това е
може би една от най-дълго провежданите
кампании у нас, в която участват много млади
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хора в цялата страна. Използваме датата 1
декември, за да обърнем внимание на
здравословните и безопасни връзки, но не само
като секс, но и като емоция и отношение между
партньорите. Този ден е подходящ повод да
поговорим за съгласието за секс и правото да
кажеш „Не”.

Конкурси – Всяка една от посочените по-горе дати може да се използва за
организирането на конкурс за есе, рисунка, фотография, колаж или нещо друго.
Това е начин да включим всички ученици в училището. А накрая е вълнуващо да
подредим изложба и да раздадем награди на всички участници.

Има и още много примери за добри кампании, които направихме през
изминалите две години.
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Първият път, когато трябваше да
облечем розови фланелки, в цялото училище бяхме
само две-три момчета. Другите – тъпо било, бебешко
било, момичешко било. Но не се отказахме, даже и като
ни се подиграваха. Следващата година бяхме 10, после
20 и така всяка година все повече.

Няма да забравя как отидохме в
общината при Кмета и му сложихме бяла панделка.
Той беше събрал още заместници и всякакви важни
хора. Разказахме им за историята на тази панделка.
Те не я бяха чували никога.
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КАК ДА ПРИВЛЕЧЕМ ВЪЗРАСТНИТЕ
НА НАША СТРАНА
Това никак не е проста работа. До сега ние
сме срещали три основни групи възрастни.
Едните изобщо не ги интересува какво
правим, защо го правим и как го правим.
Може и да знаят, че се занимаваме с нещо и
ще ни похвалят, че не се шляем безцелно по
улиците, но няма да ни попитат каква точно
е нашата мисия, нито ще попитат как да ни
помогнат. Все още не сме намерили начин
да привлечем тази група възрастни. Сигурно
е нужно повече време.

Втората група са приятелски
настроени и видимо демонстрират,
че ни подкрепят. Ще ни потупат по
рамото, ще ни похвалят, ще се
снимат с нас. Ако се обърнем към тях
за помощ, ще ни помогнат. Но
нямаме усещането, че са трайно
ангажирани с нашата кауза. Не
защото не смятат, че е важна, а
защото не са достатъчно
информирани. Тази група възрастни като че ли е най-голяма и най си заслужава
да се насочим към нея, за да я направим по–съпричастна към нашата работа.
Просто трябва постоянство и да не се отказваме, дори когато нещата не се
случват лесно и бързо. Нужно е да не спираме да напомняме за себе
си и за хубавите неща, които правим, както и да им показваме, че те
45
също имат място и роля, за да бъдат защитени децата, пострадали от
насилие.

Третата група са истинските ни поддръжници. Те вярват в нас, приемат ни за ценни и
важни, искат да чуят нашето мнение и ще го зачетат. Това са възрастните, които
уважават децата. Можете да го усетите по отношението им, в което няма
пренебрежение или покровителстване. Те ни приемат със света ни, с проблемите ни
и с решенията ни, като също толкова важни, колкото са и те самите. Нещо повече,
полагат усилия, за да се включат във всички важни за нас неща. Имаме голям късмет,
че около нас има такива възрастни. Това може да са нашите родители, други близки
от семейството, учители, треньори, обучители и други. Те са безценни, защото могат
да увлекат и други възрастни да повярват в нашите възможности и да ни подкрепят.
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Когато работим за превенция на насилието над деца в училища за нас има
няколко групи възрастни, които са ни най-важни – учителите, директорите,
родителите. През годините работихме много, за да имаме тяхната истинска
подкрепа. Формулата, която се оказа, че е най-сполучлива, е да правим общи
събития, в които и трите групи да участват. Най-подходящи за това са кампаниите,
защото са по-масови и въвличат повече хора, но също така може да са открити
обучения, изложби на тематични рисунки, конкурси, на които да каним
директори, учители и родители. Тези събития обикновено провеждаме в
училище и е важно да намерим подходящо време, в което и родители да могат да
присъстват на тях. Вярно е, че те са на работа, заети са в къщи, но пък какъв поголям стимул от това да видиш как се изявява собственото ти дете. Не се
притеснявайте - винаги има родители, които откликват и присъстват. После
разказват на други родители и така от уста на уста ставаме все по-популярни. В
наш плюс е, че за насилието много често се говори, показват все нови и нови
случаи по телевизията и възрастните са ангажирани да се намалят тези случаи.
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Имаме един доста успешен пример за привличането на възрастните в наша
подкрепа. Разработихме си програма за превенция на насилието в училище. Тя е за
една учебна година. Описали сме кои сме ние, каква е целта ни, кои са нашите
принципи. Споменали сме към кого искаме да насочим нашите послания и
подробно сме разказали за всичките ни планове – обучения, кампании, срещи,
консурси, медийни изяви, разработване на дипляни и изобщо всичко, което имаме
идея да направим в училище. Написали сме много конкретно кога ще го правим и
къде. Тази програма представяме на Директора, а после пред всички учители на
техния съвет. Те дават своята подкрепа официално, като съгласуват и одобряват
програмата ни. В края на учебната година отново пред учителския съвет се
отчитаме, какво сме свършили.
Спечелих награда в конкурса за
рисунки по темата за насилието над деца.
На тържеството дойдоха майка ми, баща ми
и малката ми сестричка. Беше страхотно!
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Аз бях в групата, която отиде при Директора и го
покани да гостува в радиопредаването ни за рисковете
от трафик на хора.
И той го прие много сериозно и се беше подготвил с
факти, цифри. Все едно отива на интервю с журналисти.
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ЗАЩО ДА УЧАСТВАМЕ

Ако се огледате около себе си може би ще
намерите повече от 10 примера, в които
сте били доброволци. Това може да са
някакви малки неща, които сте направили
в училище, в помощ на съседите си, в
подкрепа на свой съученик, в спасяване на
ранено животно. Може би дори сте
забравили за това, защото никой не си
води записки за добрините, които е
направил.

А може би трябва, защото е вдъхновяващо
да се обърнеш назад и да си спомниш за
удовлетворението, което си изпитал точно
в този кратък момент. Хората често
доброволстват, без да се определят като
доброволци. Това е страхотно, защото
остава една много малка крачка - волята
за добро да се обедини и да събере повече
хора. Май че това е първата причина да
сме доброволци. Имаме възможност да
изразим доброто, което е в нас.
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Забавно е да опознаваш света около себе си през собствения си опит. Няма как да
се научиш да гледаш краставици по книга, нито по разказите на баба си. Докато
сме деца често ни подценяват и ни учат да живеем през опита на възрастните и
през поуките от старите книги. И е предизвикателство да трупаш собствен опит,
плюс собствени грешки, плюс собствени успехи. Като доброволци имаме шанс да
влезем в света на възрастните и техните сериозни теми, разбира се по нашия
начин. Ние, например нямаме чеклист, за да отбелязваме какви са белезите, с
които дете дава сигнал, че може да е жертва на насилие. Това си е работа за
професионалистите. Но ние можем първи да видим нашия съученик, който се
спотайва в ъгъла на стаята и направо крещи, че нещо не е наред. Така че
доброволец се става, защото ти е писнало да стоиш отстрани на интересните и
важни неща в живота, а искаш да си вътре в тях и да ги променяш, така както на
теб ти харесва.

Като вървя по коридорите и
децата от 5-ти клас ме сочат и си
шушукат - Ей, това е Марти от 10а.
Той ни беше учител в понеделник.
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Да си доброволец е модерно. Това е начин да станеш популярен, да те сочат за
пример и дори тайничко да искат да са като теб. Когато правим обучения на свои
връстници или кампании в училище, всички ни виждат. Може дори да станем
медийни звезди, да пишат за нас, да ни снимат, да ни постват в социалните мрежи.
Може да си популярен в училище, защото имаш хубави дрехи и скъп телефон, но
никой от телевизията няма да се занимава с теб заради това. А когато ние,
доброволците, тръгнахме да закичим с бяла панделка всички момчета и мъже в
училище, като символ на тяхното обещание никога да не нараняват момиче или
жена, тогава медиите веднага поискаха да разберат каква е тази кампания, откъде
идва, защо се прави. И ето ни на челно място в новинарските сайтове. Чрез
доброволческата група можеш да станеш важен и значим не с това, как изглеждаш, а
с това, което правиш.
Влиза Директорът и вика Браво ученици! Целият град говори
за вас и във вестника са писали.
Дайте при следващата кампания и
учителите да участваме.
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Можеш да намериш приятели. Групата на доброволците е чудесен начин да
срещнеш нови хора и то на твоята възраст и с интереси, подобни на твоите.
Нормално е когато прекарвате време заедно да се опознаете и може би да
продължите да се срещате като приятели. На практика в повечето случаи ние сме
връстници от едно и също училище, но в различни класове. Познаваме се дори да
е бегло, но винаги има шанс да срещнем и съвсем непознати хора. Част от
доброволческите клубове обединяват младежи от различни училища от целия
град. Има срещи, зелени училища и лагери за доброволци от цялата страна, има
гостувания на доброволци от други държави. И ето ти нови познанства, а може би
и нещо повече.
Доброволчеството почти заличава разликите между нас и е нещо, което ни
обединява, вместо да ни разделя. В нашите групи всеки изпъква с това, което
може, а не с това, което не му се отдава. Един пише добре, друг съчинява
комикси, трети рисува, четвърти прави компютърни графики... В
доброволческата група всички сме един до друг със своите интереси и умения.
Понеже работа има за всички, всички участваме и всички сме ценни. В училище
има много клубове по интереси, но там, където са художниците, не са
спортистите, нито танцьорите. А в доброволческата група са и едните, и другите,
и третите. Да си доброволец не изисква да разбираш от всичко. Можеш да си
полезен дори само с едно нещо, което правиш и го правиш добре.

Аз срещнах Есин в
доброволческия клуб. Първо се
виждахме само там, после
почнахме да излизаме заедно и
от една година сме гаджета.
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ПРОДЪЛЖЕНИЕ ВМЕСТО ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Това бяха нашите 8 стъпки като доброволци за
предотвратяване на насилието над деца. Само осем стъпки,
а оставят усещането за наистина дълъг и смислен път.
А най-хубавото е, че този път пред нас
е отворен за още много стъпки.

НАДЯВАМЕ СЕ, ЧЕ НЯКЪДЕ ТАМ ЩЕ ВИ СРЕЩНЕМ!
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