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JudEx+ Programme 

През май и юни програмата JudEx + се реализираше в
цяла Европа. Програмата за обучение е форум за
обмен на знания и опит относно съдебни
производства в случаи на сексуално насилие над деца,
насърчаващо професионалистите да бъдат
информирани, да си сътрудничат и да вземат под
внимание правата и нуждите на децата на всички
етапи от производството. 

В  подкрепа  за  професионалистите  в  ЕС  от  областта

на  правосъдието ,  насочено  към  децата ,  в  случаи  на
сексуално  насилие  над  деца   

ЮЛСКО
ИЗДАНИЕ

Програмата JudEx+: Кипър,

Италия, Словения, България,
Швеция.

Какво следва
Photo: Sebastian Pichler 

Кипър 
"Надежда за деца" Център за политики за Правата на Децата в сътрудничество с университета Фредерик 
представиха програмата JudEx + в Никозия на 25-26 май и на 30-31 май 2017 г. 

Над 50 професионалисти, участващи в различните фази на съдебното производство в случаи на сексуално насилие 
срещу деца, анализираха и обсъдиха кипърския контекст в светлината на национални и международни инструменти 
като Конвенцията на ООН за правата на детето (UNCRC) и Конвенцията на Съвета на Европа за защита на децата 
срещу сексуална експлоатация и сексуално малтретиране (Конвенцията от Ланзароте). Обучението се фокусира и 
върху вербалната и невербалната комуникация с детето и семейството; професионално прегаряне; информиране на 
семействата за процедурите; мултиинституционалното сътрудничество. 

Различни методи на обучение бяха комбинирани за реализиране на изключително успешните събития: уводни 
лекции; метода World-Cafe; както и ролева игра. Стратегията допринесе за изграждането на връзки между 
професионалисти, което позволява задълбочени обсъждания за тяхната професионална роля в процеса. Обменът 
между участниците беше смислен и дискусиите предложиха ключови познания за минимизирането на травмите при 
децата и за приноса на децата
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Италия 
"Чувствам  се  обогатен ,  
удовлетворен  и  подкрепен  от  
мрежа  професионалисти  като  мен .  
Имам  30  нови  двойки  "очила "  сега .  
Благодаря  ви  за  този  подарък  " -  
участник  в  италианското  събитие

за  обучение  JudEx + ,  което  се  
проведе  в  Палермо ,  Италия .Photo: Sebastian Pichler 

CESIE тренинга по проект JudEx се осъществи през месец май в Палермо, Италия. Приблизително 60 
професионалисти успяха да се възползват от  обмяната на опит и знания на различно ниво, да обогатят своите 
познания и умения да работят с деца по подходящ начин. Обучението съдържаше множество сесии, както и дискусии 
в по - малки групи.  Методологията The World Café , по която обученията бяха направени в групи, беше последвана 
от кратка лекция за акцентите. 
Модулът по интер - инстутоционално сътрудничетво значително укрепи устойчивата мрежа и обмяна на знания между
професионалистите, работещи с деца на различни нива от съдебното производство. Дискусионните сесии бяха 
съобразени със съществуващите международни документи и закони, свързани с правата на децата. 
Реалността на интереса на участващите професионалисти ясно показа важността и нуждата от събитието, както и 
успеха на изпълнението му. 

Словения 

На 29 и 30 май 2017 г.  Центъра за Научни

Изследвания, Копер, в сътрудничество с Центъра за

социална работа, обучи 50 участници от широк

спектър (полиция, здравни служби, социална защита,

правосъдие, образование, неправителствени

организации). Събитието обхвана комуникацията

вербална и невербална с детето, жертва на сексуално

насилие; сътрудничеството между основните

заинтересовани страни и обзор намеждународните

документи (Конвенцията на ООН и Конвенцията от

Ланзароте) във връзка със словенския национален

контекст.  

"Много  добре  организирано  и  проведенана .  Бихме  
желали  да  има  повече  подобни  обучения  в  бъдеще  " ,  
посочи  един  участник  в  обучението .
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Съдебното производство при случаи на сексуално насилие над деца не е достатъчно проучено в Словения. Анализът 
на потребностите, извършен от експерти, показа липсата на постоянно и информирано сътрудничество между 
специалистите, работещи в случаи на сексуално насилие над деца. Обучението JudEx + отговаря директно на такива 
нужди. 

Плановете за създаване на "Детска къща", където ще се реализира холистично отношение към детето, жертва на 
сексуално малтретиране, бяха представени от представител на Министерството на правосъдието на Словения по време 
на сесиите. Обучението беше успех и чудесна възможност всички експерти да се опознаят по неформален начин и 
следователно да установят успешно сътрудничество в бъдеще.

България 
Асоциация Знам и Мога проведе обученията си на 12 
и 13 юни в Перник и на 19 и 20 юни в София.

На събитието в София присъстваха близо 80 
души от цяла България. На обучението 
присъстваха специалисти, педагози, 
училищни психолози, училищни директори, 
представители на НПО, учители и обучители. 
Интересът на участниците към бе основан на 
иновативните идеи и възможности, които 
JudEx + предлага в областта на работа с деца 
- жертви на насилие. 

В момента в България случаите на насилие срещу деца и между деца стават все по-чести, което увеличи нуждата от 
навременни и адекватни действия от страна на педагогическия персонал в образователните институции. Участниците 
в обучението споделят, че за съжаление на национално ниво не са разработени програми за обучение по темата, което 
затруднява тяхната работа. Поради тази причина всички участници в програмата JudEx + високо оцениха 
инициативата.

Швеция 
Folkuniversitetet Упсала покани социалните служби на община
Упсала и служителите от Детската къща в Линдшьопинг да участват в
програмата JudEx +. Бе подчертана голямата нужда от тясно
сътрудничество между училището, полицията и социалните служби,
за да се осигури по-добра идентификация на случаите на сексуално
насилие срещу деца, както и правилната подкрепа на децата.
Обучението се фокусира върху прилагането на Конвенцията на ООН
за правата на детето и Конвенцията от Ланзароте, както и на
съществуващите кампании за повишаване на осведомеността. Друга
дискутирана точка бяха методите и инструментите за по-тясно
сътрудничество между практикуващите. Общо 50 участника
присъстваха на събитията..

Следва в JudEx+ 
1. Национални Конференции 

2. Ръководство за Права и Правосъдие за 

деца 

3. Кики и детската къща - образователно 

приложение 

4. Ръководсто и Учебен пакет по JudEx+ 

5. JudEx+ и кипърската квартална 

полиция 

Авторите носят пълната отговорност за съдържанието на този документ. Тя не представлява мнението на ЕС и ЕС не носи отговорн
каквото и да е използване на съдържащата се в него информация.


