
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наръчник за 

мултиплициращо събитие 

  



 

Концепция за мултиплициращо 

събитие 
 

Цел на мултиплициращото събитие 

Целта на мултиплициращото събитие трябва да бъде ясна и добре артикулирана: 

- Каква е нуждата от „Говори с мен“ проект? 

- Целта е други организации и доброволци да бъдат вдъхновени и мотивирани да повторят 

„Говори с мен“. 

 

Целеви групи:  

НПО, общини, обществени институции, донори, спонсори, неформални групи, доброволци, медии, 

представители на Националната агенция за развитие на човешките ресурси,  и представители на 

всякакви други заинтересовани от бежанската ситуация страни. (около 20 участници от различни 

заинтересовани страни) 

 

Послание:  

Лесно е да се направи и има ефект! 

 

Програма на събитието:   

Продължителност около 2 - 2 и половина часа. 

 

Съдържание:   

1). Историята на “Говори с мен” на кратко – идеята, партньорите. Най-добре е да направите 
представянето като използвате цветна хартия в различни форми, да е кратко и със снимки – 
около 10-15 постера. Времето за тази част би трябвало да е не повече от 10 минути. 

2). Представяне на различните проектни продукти – целта е да накарате участниците да тестват 
продуктите чрез игри, упражнения, работа по групи, дискусии и др.,  така че да ги усетят, да 
добият директна и практическа идея за тях, А НЕ ПРОСТО ДА БЪДАТ ИНФОРМИРАНИ! 

 

Представяне на национални проучвания 

Информация за: броят на хората и обстоятелствата варират във времето, покажете актуални данни, 

използвайте новините. Основното послание тук е, че моделът работи успешно и в трите държави, 

независимо от различията.  



 

Представяне на Наръчника за обучение на доброволци 

Изберете подходящо интересно упражнение от наръчника и накарайте участниците да го 

направят. След това накратко обяснете какво друго могат да намерят в наръчника и защо е там. 

Пример – упражнение „Една стъпка напред“ – накарайте ги да се подредят в една редица и да си 

затворят очите. Задайте въпрос или твърдение и накарайте тези, които са съгласни да направят 

крачка напред. Примери на възможни въпроси или твърдения – Аз обичам математика; пътувал 

съм в чужбина; притеснявам се за своята безопасност; храня се всеки ден и т.н. … В края на 

упражнението накарайте участниците да си отварят очите и да видят, че се намират на различни 

места из стаята. Заключение – въпреки, че всички заедно сме тук и започнахме от една и съща 

позиция, виждате, че всеки от нас е различен, има различен опит, различни интереси. Друга цел на 

играта може да бъде да повиши информираността за бежанската ситуация. 

 

Представяне на ръководство „Говори с мен“ 

Можете да представите 7-степенния модел на “Говори с мен“ като водещият прави стъпка напред 

всеки път, когато назовава определена част от модела и накратко обяснява какво представлява тя. 

Бъдете кратки и ясни за всяка една от стъпките!  

 

Представяне на Наръчниците за информационна сесия и мултикултурно обучение на бежанците 

Помолете участниците да споделят свои лични истории за недоразумения /обърквания, настъпили 

при срещите им или работата им с чужденци в страната или когато те самите са били в чужбина/. 

Например Да - Не кимането в България и др. Целта на това ръководство е да помогне за 

предотвратяване на подобни объркващи ситуации с бежанци и евентуални недоразумения между 

доброволци и бежанци. 

 

Представяне на Куфарчето с инструменти 

В зависимост от броя на участниците в събитието, можете да ги разделите на малки групи около 4-

5 различни маси. На всяка маса сложете различни материали. Например може върху една от 

масите да сложите безплатни рекламни брошури от различни супермаркети, върху друга маса 

оставете карта на града и разписание на градския транспорт и т.н. Дайте им за задача в рамките на 

10 минути да използват материалите от съответната маса, за да подготвят едночасова езикова 

сесия. След това им покажете Куфарчето с инструменти и обяснете концепцията му, която е в 

подкрепа на доброволците при подготовката им за десетте срещи. Обяснете им, че различните 

организации и доброволци могат сами да решат дали да използват куфарчето във вида, в който е, 

или да доразвият някои от темите, да преработят други или да разработят изцяло нови и различни 

теми. Целта на куфарчето е да послужи за пример, подкрепа и вдъхновение.  

 

 

 



 

Въвличане на Доброволци и бежанци  

Добре би било да поканите някои от вашите доброволци и бежанци на събитието и да им дадете 

възможност да споделят своя опит. Нашата препоръка е дискусията да бъде свободна, да започне 

със споделянето на конкретни истории и опит, а след това да има възможност участниците да 

зададат конкретните си въпроси към доброволците и бежанците и да чуят техните отговори.  

 

Отворени въпроси 

Дайте възможност на участниците да зададат въпроси и коментари, в случай че се нуждаят от 

допълнителни разяснения.  

 

Оценка 

В края на събитието помолете всеки един от участниците да опише с една дума как се е чувствал 

по време на събитието.  Можете да запишете думите на флипчарт. След това им раздайте 

формуляр за оценка с молба да го попълнят преди да си тръгнат.  

 

Необходими ресурси 

Подходяща зала, столове, ръководствата и материалите, които ще представяте, материалите за 

работата по групи във връзка с представянето на куфарчето с инструменти, храна, кафе, 

фасилитатори на събитието, фотоапарат. 

 

ЗАБЕЛЕЖКА:  

Освен ръководствата и материалите, е необходимо да имате програма на събитието, списък за 

регистрация на участниците и формуляр за оценка. 

 

Този проект е финансиран с подкрепата на Европейската комисия. Тази публикация отразява 

само и единствено възгледите на авторите и Комисията не носи отговорност за каквото и да е 

използване на съдържащата се в нея информация. 

 

  



 

Въпросник 

 

Моля, отговорете на въпросите ни, свързани с нашето събитие, проведено на ................... 

(дата)  в ..................................................... (място) и оставете попълнения формуляр на излизане 

от залата. 

1) Как научихте за възможността да участвате в това събитие (с цел да се популяризират 

доброволческите програми за интегриране на бежанци)? 

□ при посещение на доброволчески център / организация  
□ от приятел, роднина 
□ от активни доброволци  
□ от сайт за доброволчество  
□ от социалните медии 
□ от държавната / общинската администрация  
□ от НПО / колега, работещ в НПО 
□ от вестник / списание   
□ от телевизия / радио 
□ от листовка / плакат / брошура  
□ получих покана 
□ от другаде (моля, уточнете): ……………………………………………. 
 
2) Как ще оцените логистиката и организацията на събитието? 
□ много добра  
□ добра 
□ средна  
□ лоша 
 
3) Благодарение на нашето събитие научихте ли нови неща за нуждата на бежанците от 
интеграция към средата в новата им държава? 
□ определено да 
□ да 
□ донякъде 
□ не 
□ определено не 
 
4) Как ще оцените начина, по който Ви бяха представени различните материали? 
□ много добър 
□ добър 
□ среден 
□ лош 
 
 
 

 

 



 

5) Ще използвате ли представените материали в бъдещата си работа?  

□ да 
□ може би, не съм сигурен/а 
□ не 
 
6) Имате ли идеи или препоръки как да насърчим доброволчеството в подкрепа на бежанците? 

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

...................................................................................................................... 

Вие сте: 
□  доброволец 
□ представител на НПО / институция, директно работеща с бежанци   
□ човек, интересуващ се от доброволчество 
□ Друго, моля пояснете:…………………………………………………………. 
 
                                                                                                      
 

Благодарим Ви, че попълнихте въпросника! 

 

  



 

Представяне на програма “Говори с мен” (2015-3-DE04-KA205-013137)  
Дата: _______ място ___________________ 

 

 

Име Организация Телефон Имейл Подпис 

     

     

     

     

 

 

   

 


