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Кратко представяне на проекта 
 

Визията на проекта STEADY е да увеличи спортното участие на разселени младежи с 

увреждания (DYD) чрез насърчаване на доброволчеството и равния достъп на мигранти и 

представители на малцинствата до организирания и масовия спорт. Проектът се фокусира 

върху промяна на парадигмата, като мигрантите и бежанците с увреждания стават неразделни 

членове на спортната общност. В това отношение проектът ще насърчава доброволческите 

дейности в спорта, заедно със социалното приобщаване, равните възможности и 

осъзнаването на важността на подобряващата здравето физическа активност, чрез засилено 

участие и равен достъп до спорт за всички; също така се цели справяне с трансграничните 

заплахи за целостта на спорта, в този случай насилието и всички видове нетърпимост и 

дискриминация. 

Проектът STEADY е с продължителност от три години (2019 - 2021 г.) и се финансира от 

програмата Еразъм Спорт на Европейската комисия. 

 

Консорциумът на партнъорите се състои от: 

● Гръцки параолимпийски комитет (Координатор) 

● Фондация Agitos  

● Attivamente 

● Centro Social de Soutelo 

● Equal Society 

● Сдружение Фуутура 

● Play and Train 

● Сръбски  параолимпийски комитет 

● Виенски институт за международен диалог и сътрудничество. 

Повече информация е налична на сайта www.steady-project.eu   

 

 

 

 

 

 

http://www.steady-project.eu/
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История 

Неотдавнашният приток на мигранти и бежанци беше голямо предизвикателство за ЕС и 

държавите-членки, като се вземе предвид, че над 2,5 милиона души са подали молби за 

международна закрила в 28-те държави-членки на ЕС през периода 2015-2016 г. според 

Евростат. Мигрантската криза се превърна в силно чувствителен политически въпрос и 

породи необходимостта от спешен отговор на равнище ЕС и държавите-членки. 

Предизвикателствата, на които трябва да се обърне внимание, се отнасят не само до 

заселването им в приемащите общности, но и до осигуряването на по-дългосрочно 

включване и интегриране в обществото. 

По отношение на мигрантите и бежанците с увреждания се отбелязва, че са налице само 

оскъдни данни. И все пак, въпреки липсата на систематични и точни данни, се смята, че те 

представляват значителна част от общността на мигрантите и бежанците. Като цяло хората с 

увреждания остават сред най-скритите, пренебрегвани и социално изключени от всички 

разселени лица, което пречи на предоставянето на специализирани и целенасочени услуги на 

целевата група. 

През последните години нараства интересът към използването на спорта като механизъм за 

подпомагане на широк спектър от социални резултати като образование, заетост, 

здравеопазване и социално сближаване. По-специално, както е посочено в Бялата книга на 

ЕС за спорта (2007), спортът може да улесни интеграцията в обществото на мигранти и лица 

с чужд произход, както и да подкрепи междукултурния диалог. 

Реализирането на потенциала на спорта за насърчаване на социалното включване доведе до 

реализирането на няколко инициативи в тази посока. Въпреки факта, че възможностите на 

хората с увреждания да участват в параспортни дейности са се подобрили значително в 

Европа през последните години, все още има много бариери, които ограничават участието на 

хора с увреждания и по-специално на бежанци и мигранти с увреждания в спортни дейности. 

В този контекст ролята на спортните инструктори, професионалисти и доброволци за 

улесняване на достъпа и участието на хора с увреждания в параспорта и необходимостта да 

им се осигури необходимата подкрепа е от решаващо значение. Оценките на нуждите и 

съобразените програми за обучение, предоставяни от спортните организации / клубове, могат 

да подобрят уменията и компетентностите на спортните инструктори, професионалисти и 

доброволци в подкрепа на бежанци и мигранти с увреждания в параспорта. 

Цел на Наръчника и целева група 

Целта на наръчника е да предостави подкрепа както на спортни организации, така и на 
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спортни инструктори, професионалисти и доброволци. Той служи като ръководство, което 

може да помогне на спортни професионалисти или доброволци да постигнат най-добрите 

практики при проектирането и предоставянето на спортни дейности за DYD. Той разглежда 

проблемите на средата за обучение, които формират начина, по който спортните 

професионалисти / доброволци се обучават да включват DYD, и предоставя въведение в 

обучението, основано на компетентност. 

По-специално, наръчника предлага информация, която помага на обучителите да: 

• анализират доброволческата среда; 

• проектират ефективни и подходящи стратегии за обучение; 

• постигат резултати от обучението в подкрепа на спорта като инструмент за овластяване на 

DYD. 

Като се има предвид, че STEADY партньорите признават, че обучението не е дейност, която 

може да бъде сведена до универсален модел, се отбелязва, че информацията в този наръчник 

се предлага по начин, който може да се коригира въз основа на въпросната спортна среда. 

По отношение на съдържанието на наръчника, първият раздел на наръчника подчертава 

ползите от участието в спортни дейности за мигранти и бежанци, както и за хора с 

увреждания и представя накратко подбрани добри практики за включване на мигранти и 

бежанци, както и на лица с увреждания в и чрез спорт. 

Вторият раздел представя предизвикателствата, пред които са изправени мигрантите и 

бежанците по отношение на участието им на доброволчески позиции в спортни организации 

и основни съвети, които всяка спортна организация трябва да вземе предвид при набирането 

на мигранти и бежанци като доброволци. 

Третият раздел на наръчника предоставя информация в контекста на разработване на 

програма за изграждане на капацитет, насочена към спортни инструктори, професионалисти 

и доброволци. Той представя предизвикателства, пред които те са изправени, когато 

предлагат спортни дейности на мигранти и бежанци с увреждания, докато четвъртият раздел 

на наръчника представя някои основни принципи и съвети за разработването на програма за 

изграждане на капацитет, която може да укрепи уменията и компетентностите на спортните 

инструктори, професионалисти и доброволци при предлагането на спортни дейности на 

мигранти и бежанци с увреждания. 

Ползите от участие в спортни дейности 

Ползите от участието в спортни дейности бяха широко признати през последните години от 

изследователската общност и политиците. Спортът се счита се за мощен агент за развитие на 

индивидите и обществото като цяло, със значителен принос за здравето и благосъстоянието 

на участниците1. Като цяло, както показват изследванията, ангажирането в спортни дейности 

                                                

1 
 � https://sportforlife.ca/wp-content/uploads/2019/06/Long-Term-Development-in-Sport-and-Physical-Activity-3.0.pdf  

https://sportforlife.ca/wp-content/uploads/2019/06/Long-Term-Development-in-Sport-and-Physical-Activity-3.0.pdf
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подобрява фитнеса и намалява риска от хронични заболявания, като същевременно може да 

има много положително въздействие върху изграждането на самочувствие и 

противодействието на стреса и депресията2.  

В допълнение, изследванията също така подчертаха положителното въздействие на спорта 

при насърчаването на социалното приобщаване и интеграция, като се вземе предвид, че 

социалното пространство на спорта предоставя отлична платформа за премахване на 

културни, социални и езикови бариери3. По-конкретно, спортът играе важна роля за 

насърчаването на социалното сближаване, като предоставя възможности за срещи и обмен 

между хора от различен пол, способности и националности, или от различни култури, 

укрепвайки по този начин културата на „съвместен живот“4. В това отношение спортните 

дейности обикновено се признават като средства за приобщаване, тъй като обединяват хората 

от всички части на обществото. 

През последните години изследванията се фокусираха особено върху проучванията за 

приноса на спорта за насърчаване на социалното включване на хората с увреждания, както и 

на бежанците и мигрантите. И все пак изследванията относно ползите от участието в спортни 

дейности за бежанци и мигранти с увреждания са ограничени и в тази насока трябва да се 

работи допълнително. 

 

Мигранти и бежанци 

Ползите от спорта имат особено значение за общностите на бежанците и мигрантите. 

Особено по отношение на бежанците, които може да са претърпели изтезания и травми, 

процесът на установяване в нова държава може да бъде много труден5. Участието в спорта 

може да допринесе за справяне с тези трудности. Както се посочва в съобщението на 

Европейската комисия от 2011 г. относно развитието на Европейското измерение в спорта 

(European Dimension in Sport6), спортът дава възможност на мигрантите и бежанците и 

приемащото общество да взаимодействат по положителен начин, насърчавайки по този начин 

интеграцията и междукултурния диалог. Спортът сам по себе си обаче не може да отговори 

на всички гореспоменати проблеми. Само във връзка с други мерки спортът има потенциала 

да улесни интеграцията и социалното приобщаване на мигрантите и бежанците, като 

                                                

2 
 � https://sportforlife.ca/wp-content/uploads/2019/06/Long-Term-Development-in-Sport-and-Physical-Activity-3.0.pdf  
3 
 � https://oapub.org/edu/index.php/ejep/article/view/2658/5295 
4 
 � https://www.icsspe.org/system/files/CoE%20-
%20Sport%20for%20all%20a%20bridge%20to%20equality%2C%20integration%20and%20social%20inclusion.pdf  
5 
 � https://www.uts.edu.au/sites/default/files/2018-11/The-Role-of-Sport.pdf  
6 
 � https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex%3A52011DC0012  

https://sportforlife.ca/wp-content/uploads/2019/06/Long-Term-Development-in-Sport-and-Physical-Activity-3.0.pdf
https://oapub.org/edu/index.php/ejep/article/view/2658/5295
https://www.icsspe.org/system/files/CoE%20-%20Sport%20for%20all%20a%20bridge%20to%20equality%2C%20integration%20and%20social%20inclusion.pdf
https://www.icsspe.org/system/files/CoE%20-%20Sport%20for%20all%20a%20bridge%20to%20equality%2C%20integration%20and%20social%20inclusion.pdf
https://www.uts.edu.au/sites/default/files/2018-11/The-Role-of-Sport.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex%3A52011DC0012
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обединява хората (независимо от техния произход, история, религиозни вярвания или 

икономически статус) и предоставя възможност за социализация. 

 

Хора с увреждания  

През последните години академичните изследвания подчертаха ролята на спорта за 

насърчаване на социалното включване на хората с увреждания. Участието в спорта е 

свързано с широк спектър от ползи, свързани със здравето, образованието, изграждането на 

общността и дори икономическата възвръщаемост. По-специално, различни изследователски 

проучвания показват, че достъпът до спортни дейности за хора с увреждания е от 

първостепенно значение за тяхното здраве и благосъстояние. Спортните дейности могат да 

помогнат за намаляване на болката, стреса или депресията. В допълнение към горното, 

спортните дейности могат да помогнат за намаляване на риска от хронични заболявания и 

вторични заболявания за хората с увреждания. 

Освен това спортът може да подпомогне индивидуалното развитие на хората с увреждания, 

тъй като повишава техните самоувереност и самочувствие. По-специално, „участието в 

спорта има потенциала да бъде механизъм за овластяване на хората с увреждания, като 

допринася за формирането на положителна идентичност и групова идентичност, повишаване 

на самочувствието чрез постижения и осигуряване на учебна арена за целенасочена работа ” 

7.  Накрая се отбелязва, че спортът може да има значителни социални ползи за хората с 

увреждания. Според проучване на Special Olympics8, има съкрушителен консенсус сред 

спортистите, треньорите и членовете на семейството, че има значително подобрение в 

чувството за себестойност, социалните умения и социалните взаимодействия на спортистите 

поради участието им в Специалните олимпийски игри ( Special Olympics). В допълнение, 

според количествено изследване, чиято цел е да изследва и проучи мотивите за спортно 

участие сред хората с увреждания9, „участието в спорт безспорно може да им позволи да 

имат чувство за принадлежност чрез общуване с не-увредените спортисти и възможността за 

изследване на нови среда и места”. 

Доброволчеството в спорта в ЕС 

Като цяло Европа има силна традиции в доброволчеството. Всъщност доброволческите 

дейности в спорта са сред най-атрактивните и популярни форми на социална дейност в 

Европа и са част от социалното наследство на спорта. Неговото значение е подчертано в 

                                                

7 
 � https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/09e457a0-04d7-11e9-adde-01aa75ed71a1  
8 
 � https://dotorg.brightspotcdn.com/7e/a8/54aa163a4a62a14235047458e553/policy-paper-sports.pdf 
9
 https://www.researchgate.net/publication/337484544_Persons_with_Disabilities_and_Their_Motives_for_Participating_in_

Sports/link/5ddb2919a6fdccdb4462bc80/download  

https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/09e457a0-04d7-11e9-adde-01aa75ed71a1
https://dotorg.brightspotcdn.com/7e/a8/54aa163a4a62a14235047458e553/policy-paper-sports.pdf
https://www.researchgate.net/publication/337484544_Persons_with_Disabilities_and_Their_Motives_for_Participating_in_Sports/link/5ddb2919a6fdccdb4462bc80/download
https://www.researchgate.net/publication/337484544_Persons_with_Disabilities_and_Their_Motives_for_Participating_in_Sports/link/5ddb2919a6fdccdb4462bc80/download
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няколко официални документа на ЕС и се счита за гръбнака на спортните дейности в Европа, 

като се има предвид, че организирането на спортни събития - включително тези, 

организирани от професионални и търговски спортни органи - както и ежедневните 

дейности, извършвани в спорта в много държави-членки, разчитат на доброволци и 

доброволчески дейности. 

Според наличните данни спортът е най-големият сектор на гражданското общество в Европа 

и включва над 35 милиона европейци, които доброволстват в спорта10. И все пак, 

Евробарометърът за 2018 г. „Спорт и физическа активност“ показва големи разлики между 

различните страни членки: сравнително голям дял от респондентите от Холандия, Швеция (и 

двете по 19%) и Дания (18%) заявяват, че те доброволстват в спортни дейности, докато 

доброволчеството в спорта е най-рядко сред респондентите в Португалия (1%), Италия, 

Румъния (и двете по 2%), Литва, Словакия, Гърция, Полша, България и Хърватия (всички по 

3%)11.  

Въпреки тази тенденция обаче спортните организации са изправени пред различни 

предизвикателства, свързани с набирането на доброволци. Набирането на мигранти и 

бежанци като доброволци е още по-голямо предизвикателство, като се има предвид, че те са 

по-слабо представени в спортните дейности, членството в спортни клубове, доброволното 

ангажиране в спорта и / или доброволно ангажиране в рамките на официални структури като 

цяло12. Според проучване, проведено в 10 европейски държави по проекта „Социално 

включване и доброволчество в спортни клубове в Европа“ (SIVCSE), само 4,1% от 

доброволците в спортните клубове са мигранти13. 

По отношение на последното се отбелязва, че въпреки че бежанците и търсещите убежище 

по принцип са заинтересовани да се включат в доброволческите възможности (дали защото 

искат да натрупат работен опит в приемащата държава, който ще улесни усилията им да 

намерят платена работа, или защото искат да научат / подобрят познанията си по местния 

език и да развият своята социална общност)14, липсата на достъп до съответната информация 

относно доброволческите позиции оказва значително влияние върху броя на доброволците в 

спортните организации. 

Като цяло наличните изследвания показват съществуването на редица бариери, които 

                                                

10 
 � https://www.eurolympic.org/international-volunteer-day-in-europe-35-million-people-volunteer-for-sports/  
11 
 � https://ec.europa.eu/sport/news/2018/new-eurobarometer-sport-and-physical-activity_en 
12 
 �https://sportinclusion.net/fileadmin/mediapool/pdf/spin/ESPIN_Baseline_Study_Equal_access_for_migrant_volunteers_to
_sports.pdf 
13 
 �https://www.volunteer.ie/wp-content/uploads/2019/04/VI-Report_Migrant-Participation-in-Sports-Volunteering.pdf  
14 
 � https://www.volunteercentrenewcastle.org.uk/documents/asylumandrefugees.pdf  

https://www.eurolympic.org/international-volunteer-day-in-europe-35-million-people-volunteer-for-sports/
https://ec.europa.eu/sport/news/2018/new-eurobarometer-sport-and-physical-activity_en
https://sportinclusion.net/fileadmin/mediapool/pdf/spin/ESPIN_Baseline_Study_Equal_access_for_migrant_volunteers_to_sports.pdf
https://sportinclusion.net/fileadmin/mediapool/pdf/spin/ESPIN_Baseline_Study_Equal_access_for_migrant_volunteers_to_sports.pdf
https://www.volunteer.ie/wp-content/uploads/2019/04/VI-Report_Migrant-Participation-in-Sports-Volunteering.pdf
https://www.volunteercentrenewcastle.org.uk/documents/asylumandrefugees.pdf
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значително влияят върху участието на мигранти и бежанци като доброволци в спорта. 

Таблицата по-долу представя най-важните бариери, засягащи участието на мигранти и 

бежанци като доброволци в спорта както са били идентифицирани в съответната литература, 

а също са предложени и стъпки за преодоляване на тези бариери. 

TABLE 1 – IN ATTACHMENT  

Контекст за предоставяне на подкрепа на спортни инструктори, 
професионалисти и доброволци 

 

Както бе споменато в по-ранен раздел, спортът може да предложи универсална и безопасна 

арена за културен обмен, индивидуално и общностно развитие и алтернативен път към 

образование и заетост като преход към обществото домакин. Успехът на този резултат обаче 

зависи от различни фактори и ролята на спортните инструктори, професионалисти и 

доброволци за успеха на интеграцията на мигранти и бежанци с увреждания, включително 

млади хора с увреждания, е от голямо значение. 

Успешната интеграция на бежанците в спортните дейности се основава до голяма степен на 

възприемането на активен подход от професионалисти, спортни инструктори и доброволци. 

Тези професионалисти, треньори и доброволци активно насърчават позитивното поведение, 

организират събития и програми, чрез които могат да преподават на участниците уроци, 

които ще развият не само спорта на целевата група, но и техните житейски умения. 

Наличието на този активен подход означава, че спортните организации осигуряват забавно и 

безопасно пространство, където лица от различни общности могат да взаимодействат15 и да 

бъдат подкрепяни. За да направят това, спортните инструктори, професионалисти и 

доброволци трябва да имат на разположение необходимия капацитет, инструменти и 

механизми за прилагане на такъв подход. 

И все пак, според съответната библиография, спортните инструктори и съответните 

професионалисти са изправени пред различни предизвикателства, когато предлагат спортни 

дейности на бежанци и мигранти. Някои често срещани предизвикателства са представени 

по-долу: 

 

TABLE 2 – IN ATTACHMENT  

 

Вземайки предвид горепосоченото, става очевидно, че трябва да се предприемат действия от 

                                                

15 

 

 
 � https://cris.brighton.ac.uk/ws/portalfiles/portal/4839927/BTTC_Refugee_Integration_Project_Final_Report.pdf  

https://cris.brighton.ac.uk/ws/portalfiles/portal/4839927/BTTC_Refugee_Integration_Project_Final_Report.pdf
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спортните организации и клубове, които ще улеснят работата на спортните инструктори, 

доброволци и професионалисти, за да разработят и предоставят ефективни спортни програми 

и дейности. 

Според съответната библиография спортните инструктори / треньори се нуждаят от подкрепа 

по широк кръг въпроси, които могат да бъдат обобщени, както следва: 

 

Въпреки факта, че гореспоменатите нужди от подкрепа са добре признати и документирани в 

съответната литература, отбелязва се, че всяка спортна организация / клуб трябва да 

реализира две взаимосвързани дейности, които ще предоставят конкретни доказателства за 

специфичния тип подкрепа, от която техния съответен персонал и доброволци се нуждаят: 

а) да оцени капацитета на спортните инструктори, доброволци и професионалисти и 

б) да увеличи капацитета си за проектиране и изпълнение на спортни дейности, насочени 

към DYD. 

За да могат спортните организации и клубове да постигнат желаните резултати, е важно да се 

изгради програма за капацитет за спортни инструктори, доброволци и професионалисти, 

която да отговаря на техните нужди и да гарантира, че това ще доведе до желаното 

подобрение в дизайна и доставката на спортните дейности. За тази цел спортните 

организации и клубове трябва първоначално да разработят план за оценка, който да включва 

следните компоненти / стъпки: 

             1. Определяне на целите за оценката на нуждите: трябва да прецените какво искате да 

научите от оценката на нуждите. 

             2. Изберане на подходящите специалисти / оценители, които ще приложат оценката 

на нуждите. 

             3. Създаване в сътрудничество с професионалистите / оценителите на силна оценка 

на нуждите. На този етап ще бъдат избрани инструментите, които ще бъдат използвани за 

оценка на нуждите, както и броят на участниците (т.е. извадка или цялата целева група). Във 

връзка с инструментите трябва да прецените дали качествените или смесените методи са по-

подходящи. Ако решите да приложите качествени методи, задълбочените интервюта могат да 

бъдат основната техника, която да се използва за събиране на желаните данни. Ако изберете 

да приложите количествени методи, може да се използва въпросник за събиране на 

необходимите данни, който ще включва както отворени, така и затворени въпроси. 

              4. Съберане на данните: използвайте инструментите, които сте избрали, за да 

съберете необходимите данни от целевата група в рамките на предварително дефинирания 

срок. Колкото повече данни събирате, толкова повече доказателства ще имате за изготвяне на 

доклад за оценка на нуждите и за разработване на програмата за изграждане на капацитет. 

              5. Анализиране на данните: въз основа на приложените изследователски методи и 

техники ще трябва да изберете подходящия метод за анализ на данните. 

              6. Подгответе доклад за оценка на нуждите, който ще предостави доказателства за 
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развитието на програмата за изграждане на капацитет. 

 

След изпълнението на оценката на нуждите и изготвянето на доклада за оценка на нуждите, 

спортните организации и клубове ще имат на разположение цялата необходима информация 

за разработването и предоставянето на програма за изграждане на капацитет, която като цяло 

трябва: а) да запознае спортните инструктори, доброволци и професионалисти с това какво е 

спорт за хора с увреждания / параспорт и неговите определения (напр. физическо срещу 

психическо увреждане и т.н.) и б) подобряват уменията и капацитета на спортните 

инструктори, професионалисти и доброволци да действат на различни нива, като се вземат 

предвид специфичните нужди на бежанците и мигрантите с увреждания, и по-специално на 

DYDs. 

Развитие на програма за изграждане на капацитет, насочена към инструктори, 
доброволци и професионалисти 

Както бе споменато в предишния раздел, програмата за изграждане на капацитет трябва да 

доведе до укрепване на уменията и компетентностите на спортните инструктори, 

професионалисти и доброволци за разработване и изпълнение на ефективни спортни 

програми и дейности. 

По отношение на процеса на разработване и изпълнение на програмата за изграждане на 

капацитет, се отбелязва, че трябва да се предприемат следните стъпки: 

 

Стъпка 1: Определете целите на програмата за изграждане на капацитет и 

желаните резултати от обучението. 

Като цяло се отбелязва, че въпреки, че конкретното съдържание на програмата за изграждане 

на капацитет зависи от резултатите от оценката на нуждите, тя трябва да има за цел да развие 

умения, които са напълно приложими за работа с бежанци и мигранти с увреждания и да 

постигне поне следните резултати: 

Положително отношение и подкрепящо поведение към мигранти и бежанци с 

увреждания 

o Установяване на доверие и лично отношение: За да се развие доверието и 

положителните отношения с мигрантите и бежанците с увреждания, е необходимо да 

се повишат знанията на професионалистите, спортните инструктори и доброволците 

относно правното положение на бежанците, включително информация за различните 

етапи на процедурите за предоставяне на убежище. Това ще им позволи да разберат 

трудното положение на бежанците и мигрантите. 

Съвет: Важно е да се включат в програмата за изграждане на капацитет бежанци и 

мигранти с увреждания като инструктори, които ще обяснят трудностите, с които се 
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сблъскват. Последното ще позволи на спортните инструктори, професионалисти и 

доброволци да виждат нещата през очите на бежанците и мигрантите. 

 

o Подготвеност да се подкрепят хора с травматични преживявания: от решаващо 

значение е да можете да идентифицирате признаци на травматични преживявания и да  

насочите тези хора към съответните експерти, ако е необходимо. Като се има предвид, 

че спортните инструктори, доброволци и професионалисти могат да се окажат 

изправени пред млад човек, който има травматичен опит, е необходимо да бъдете 

информирани и обучени относно Вътрешните политики за защита на деца и младежи 

в организацията. Тези политики трябва да предвиждат пътища за пренасочване, ако се 

изисква специализирана подкрепа. 

Младите хора могат да изпаднат в стрес поради редица причини. Независимо от 

причината, важно е спортният инструктор / професионалист / доброволец да остане 

спокоен и да предоставя нежна, неосъждаща, ненаказваща подкрепа16. 

По-долу са дадени няколко стъпки за следване: 

o  Дайте на младия човек поверителност от групата: Ако млад човек се 

стресира, заведете го настрани в лично пространство, където можете да говорите в 

неприкосновеност.  

o Нека младия човек сам реши от какво се нуждае: Младите хора не трябва да 

бъдат принуждавани да говорят за неща, които ги разстройват. По този начин би било 

по-добре да оставите младия човек да води разговора. Ако младият човек ви разкрие 

защо е разстроен, оставете го да общува по избрания от него/нея начин. 

o Имайте предвид, че младият човек може да иска да спре разговора: Имайте 

предвид, че младият човек може да иска да спре дискусията. Дори ако той / тя не 

изразява това устно, езикът на тялото може да покаже това. В този случай ще бъде по-

добре да спрете дискусията напълно или да си вземете почивка и да продължите по-

късно.  

o Приемете емоциите на младия човек: Не съдете това, което младия човек 

прави или казва. 

o Потърсете външна подкрепа ако е необходимо: в зависимост от ситуацията и 

нивото на стрес, може да се наложи да се свържете с родителите, настойниците или 

някой друг, с когото младия човек се чувстват комфортно. 

o Завръщане към сесията: След като младият човек е спокоен, можете да 

попитате дали той или тя иска да се върне към сесията. И все пак, ако младият човек 

не иска да се върне, тогава би било по-добре да се уважи неговото / нейното решение.  

                                                

16 
 � https://stillmed.olympic.org/media/Document%20Library/OlympicOrg/IOC/What-We-Do/Promote-Olympism/Olympic-

Refuge-Foundation/Sport-for-Protection-Toolkit-LowRes.pdf  

https://stillmed.olympic.org/media/Document%20Library/OlympicOrg/IOC/What-We-Do/Promote-Olympism/Olympic-Refuge-Foundation/Sport-for-Protection-Toolkit-LowRes.pdf
https://stillmed.olympic.org/media/Document%20Library/OlympicOrg/IOC/What-We-Do/Promote-Olympism/Olympic-Refuge-Foundation/Sport-for-Protection-Toolkit-LowRes.pdf
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o Разбиране на нарушение и увреждане: наложително е спортните инструктори / 

треньори, доброволците и съответните професионалисти да са запознати с 

различните видове нарушения и увреждания, тъй като това ще им позволи да 

осигурят ефективни тренировъчни сесии за целевите групи. 

 

TABLE 3 – IN ATTACHMENT  

 

Възприемане на подход за социално включване: от решаващо значение е спортните 

учители, треньори и доброволци да приемат различни методи за подкрепа на 

приобщаването. Според Блек и Стивънсън (2011), „Спектърът за включване, 

включващ СТЪПКА”17, предоставя на спортни учители, треньори и доброволци 

различни методи за подкрепа на включването. Извършвайки дейности по различен 

начин, те могат да балансират различните нужди в групата, като им помагат да 

увеличат максимално своя потенциал.  

Рамката на спектъра за включване предвижда: 

 Всеки може да играе: естествено приобщаващи дейности, базирани на това, 

което всеки може да прави с малки или никакви модификации; 

 Промяна за включване: всеки прави една и съща дейност, използвайки 

адаптации, за да осигури както подкрепа, така и предизвикателство в редица 

различни способности; моделът STEP - space, task, equipment and people 

(пространство, задача, оборудване и хора); 

 Групи по способности: участниците са групирани според способностите - 

всяка група прави версия на една и съща дейност, но на ниво, което отговаря на 

лицата във всяка група 

 Алтернативна или отделна дейност: отделните участници работят временно 

върху специфични умения, водещи до по-успешно включване в цялата група; 

 Адаптирана физическа активност и спорт с увреждания: аспекти на 

физическата активност, базирани на адаптирани програми за физическа 

активност или спорт с увреждания, могат да бъдат включени във всички 

подходи. Това предоставя специфични възможности на хората с увреждания и 

                                                

17 
 �http://www.sportdevelopment.org.uk/index.php?option=com_content&view=article&id=748%3Athe-inclusion-

spectrum&catid=98%3Adisability-sport-a-physical-activity&Itemid=1  

http://www.sportdevelopment.org.uk/index.php?option=com_content&view=article&id=748%3Athe-inclusion-spectrum&catid=98%3Adisability-sport-a-physical-activity&Itemid=1
http://www.sportdevelopment.org.uk/index.php?option=com_content&view=article&id=748%3Athe-inclusion-spectrum&catid=98%3Adisability-sport-a-physical-activity&Itemid=1
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ново предизвикателство за хората без увреждания. 

 

Източник:http://ucoach.com/assets/uploads/files/the-inclusion-spectrum-guidance-v1b.pdf  

 

http://ucoach.com/assets/uploads/files/the-inclusion-spectrum-guidance-v1b.pdf
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Адаптиране на физическа тренировка      

Пространс

тво 

Игровите зони могат да бъдат: 

 по-малки и възможно най-равни, особено в случаите, 

когато участват лица с физически увреждания; 

 добре осветени и маркирани, което ще помогне на 

хората със зрителни увреждания да виждат възможно 

най-ясно. 

Задача На хората с нарушения / увреждания трябва да се предоставя 

възможност да избират дейности, в които биха искали да 

участват. В този случай е важно да се има предвид, че 

въпреки че може да е необходимо дейностите да бъдат 

адаптирани към нуждите на тези лица, наложително е да не 

се променя основната същност или цел на спортната дейност. 

Оборудван

е 

Въпреки че могат да бъдат закупени специални, адаптирани 

съоръжения и те са от съществено значение за някои 

спортове, отбелязва се, че спортните инструктори и треньори 

могат да адаптират и оборудването, с което вече разполагат, 

за да улеснят участието на лица с нарушения / увреждания. В 

това отношение някои съоръжения могат да бъдат боядисани, 

например в ярки цветове, докато при други спортове 

(например тенис, бадминтон и др.) адаптацията може да се 

отрази в сваляне на мрежата.  

Хора Създаването на приобщаваща атмосфера в тренировъчните 

сесии е много важно за насърчаване на участието на хора с 

нарушения / увреждания. Такава атмосфера може да се 

създаде, когато както спортните инструктори / треньори, така 

и трениращите са добре информирани за нарушенията / 

уврежданията на въпросните лица и всеки свързан 

потенциален риск, който може да възникне от участието им в 

тренировъчните сесии. И все пак не трябва да се набляга на 

негативните аспекти на уврнарушението / увреждането, а 

главно на положителните. 
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Разработване на безопасна и приятна тренировка: Спортният инструктор / треньор 

играе ключова роля в създаването на гостоприемна и безопасна среда за трениращите. 

Като се има предвид това, се отбелязва, че няколко аспекта / фактора могат да 

допринесат за постигането на това.  

 

 

 

Улесняване овластяването на участниците в спортните дейности: За да се подпомогне 

развитието на компетентности и умения на мигрантите и бежанците с увреждания, е 

необходимо да се насърчава индивидуалната инициатива и ангажираност сред тях, 

както и да се насърчават да поемат отговорност. 

Съвети за овластяване на участниците по време на тренировъчните сесии 

o Използвайте думи с позитивни значения: По-добре би било да се използват 

думи с положителни значения, вместо да се използват думи (като „грешки“), които са 

Фактори, които допринасят за 

развитието на безопасна и приятна 

тренировка. 

     

Подготовка Преди всяка тренировка е необходимо спортният инструктор / треньорът 

да структурира тренировъчната сесия, като се има предвид какви 

дейности ще включва (загрявки и т.н.), оборудването, което е 

необходимо по време на тренировката, необходимите адаптации 

направени за улесняване участието на лица с нарушения / увреждания и 

др. 

Изпълнение Тренировъчната сесия трябва да започне с разгряващи дейности, които 

трябва да надхвърлят само разтягането, но да бъдат и забавни за 

трениращите. Всички дейности трябва да се извършват с ясни и 

подробни инструкции, докато спортните инструктори / треньори също 

трябва да имат предвид, че може да са необходими адаптации през 

тренировъчните сесии. 

Тренировъчната сесия трябва да завърши с разхлаждащи дейности, 

които също така ще предоставят възможност за получаване на обратна 

връзка от всички трениращи относно сесията и аспектите, които могат 

да бъдат подобрени. 

Поведение Един от основните елементи, който може да направи тренировката 

успешна или не, е отношението на спортния инструктор / треньор. 

Подчертава се, че отношението на спортния инструктор / треньор ще 

окаже влияние и върху отношението на участниците в тренировката. 

Session. Енергичен и ентусиазиран спортен инструктор / треньор може 

да предаде тези характеристики и на трениращите. 
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мощни, отрицателни и могат да предизвикат порочен кръг от негативизъм. 

o Фокус върху това, което те изпълнпват добре: Фокусирането върху това, 

което участниците правят добре, води до насърчение, което увеличава възможността 

за повтаряне на това поведение. 

o Бъдете насърчителни: Ще бъде по-ефективно, ако бъдете подкрепящи и 

насърчаващи, вместо критикуващи. 

o Направете безопасна среда за участниците да поемат рискове и да научат 

нови неща: Предоставянето на участниците на възможността да поемат рискове и да 

научат нови неща, в безопасна среда, ще направи тренировките по-забавни и ще им 

позволи да се подобрят. 

o Развийте независими участници: Когато намалите количеството отзиви, 

които предоставяте на участниците по време на тренировка и изисквате от тях да 

бъдат отговорни за определени аспекти на техния спорт, вие ги подкрепяте да станат 

по-независими. Това може да повиши самочувствието им, да им помогне да бъдат по-

издръжливи и да увеличи шансовете им за успех както в спорта, така и „в реалния 

свят“. 

o Като цяло целите, правилата и насоките / правилата за изпълнение на 

тренировъчните сесии трябва да бъдат формулирани с положителен език, за да се 

насърчи по-позитивен климат в контекста на спортната практика. 

 

 

o Достигане до жени бежанци и насърчаване на равенството между половете и 

включването на жени бежанки в адаптиран спорт:  

Резултатът от обучението е особено важен за улесняване на достъпа на жените, и по-

специално на жените бежанки с увреждания, до спортни дейности. Трябва да се 

идентифицират различните социални и културни бариери, които в много случаи 

насърчават самоизключването и да се предприемат подходящи мерки за борба с 

всякаква дискриминационна или изключваща практика. 

Съвети за улесняване на достъпа и участието на жени бежанки в тренировъчните 

сесии 

o Сътрудничете си и ангажирайте жените спортни инструктори / треньори  като колеги; 

o Поканете женски модели за подражание на тренировките.. 

 

 

o Обучение на мигранти и бежанци с увреждания за инструктори: Като се има предвид, 

че мигрантите и бежанците с увреждания могат да изразят своя интерес да станат 

доброволни спортни инструктори, се предлага да се разработи отделна програма за 

обучение в това отношение. Подобна програма за обучение може да повиши тяхното 
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самочувствие и да се превърне в модел за подражание за други мигранти и бежанци с 

увреждания. 

o Развитие на междукултурна компетентност на спортните инструктори, 

професионалисти и доброволци: Междукултурната компетентност е способността да 

се развиват целенасочени знания, умения и нагласи, които водят до видимо поведение 

и комуникация, които са едновременно ефективни и подходящи в междукултурните 

взаимодействия18. Предоставянето на съответна програма за изграждане на капацитет 

ще доведе до хора, които ще бъдат гъвкави, адаптивни и съпричастни, възприемащи 

етно-относителна перспектива.  

Засилване на комуникацията и сътрудничеството 

o Развитие на подкрепящи дейности: Когато предлагате спортни дейности, е важно да 

развиете и други спомагателни дейности, които ще засилят екипния дух и 

комуникацията между участниците. Такива дейности могат да улеснят пробиването на 

леда между новите участници и останалата част от екипа. Дейностите по изграждане 

на екип (както на открито, така и на закрито), като например социални излети, могат 

да се окажат изключително полезни в това отношение. 

o Информиране на участниците за правилата и ценностите на спортния клуб / 

организация: По време на процеса на прием е необходимо да се предостави 

информация на новите участници относно правилата и ценностите на спортния клуб / 

организация. В този процес и като се има предвид, че някои от участниците може да са 

новодошли в приемащата държава, се предлага да се сътрудничи с културни 

медиатори, които ще улеснят диалога.  

 

Подходи за участие в развитието на спортни дейности 

o Идеите и предложенията на бежанците и мигрантите трябва да бъдат взети предвид 

при развитието на нови спортни дейности: Преди да се планира нова дейност, важно е 

да се консултирате с бежанците и мигрантите с увреждания (и да осигурите тяхното 

активно участие по време на процеса) не само по отношение на вида дейност, но и по 

отношение на дизайна и изпълнението на дейността. В това отношение програма за 

изграждане на капацитет, насочена към спортни инструктори, професионалисти и 

доброволци, трябва да включва конкретна сесия за методите и техниките на участие. 

 

Въведение в политиките за защита на деца и младежи 

o От жизненоважно значение е обучителите, професионалистите или доброволците, 

работещи с деца или младежи, да притежават знанията и уменията, необходими за 

                                                

18 
 � 
https://www.gcu.ac.uk/media/gcalwebv2/theuniversity/centresprojects/globalperspectives/Definition_of_Intercultural_competence.pd

f  

https://www.gcu.ac.uk/media/gcalwebv2/theuniversity/centresprojects/globalperspectives/Definition_of_Intercultural_competence.pdf
https://www.gcu.ac.uk/media/gcalwebv2/theuniversity/centresprojects/globalperspectives/Definition_of_Intercultural_competence.pdf
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предпазването им (на децата и младежите): В това отношение една програма / 

обучение за изграждане на капацитет трябва да позволи на обучаващите се: а) да 

идентифицира какво се разбира под малтретиране на деца и да осигури безопасност 

на децата, б) да опише различните видове, признаци и показатели за насилие и 

пренебрегване, в) да се разбере как да се отговори на опасения относно безопасността 

и благосъстоянието на децата и да се знае на кого да се докладвате г) да се разбере 

какъв е процесът за докладване на вашите опасения и записване на вашите 

наблюдения. 

 

Стъпка 2: Работете с обучителни специалисти, които имат кумулативен 

опит в работата с бежанци и мигранти; работа с инвалиди; и са се 

занимавали със спорт / параспорт. Те трябва да играят ключова роля при 

разработването на програмата за изграждане на капацитет. 

 

Стъпка 3: Създайте програма за изграждане на капацитет. 

Обща програма за изграждане на капацитет може да включва индикативно следните сесии: 

 Въведение в параспорта 

 Въведение в уврежданията (видове увреждания и т.н.) 

 Основни принципи на психологията - фокус върху проблемите с уврежданията 

 Развиване на междукултурни компетентности 

 Спорт с увреждания: обучителни стратегии за приобщаващи спортни програми и 

дейности 

 Адаптиране или модифициране на треньорски стратегии за включване на DYD в 

спортните дейности 

 Различни стилове на комуникация, необходими за различните групи с увреждания 

 Проектиране на информационни дейности 

 Методи за оценка на дейности и програми 

 

Горните сесии обаче трябва да бъдат коригирани въз основа на резултатите от оценката на 

нуждите, проведена на предходен етап. В това отношение някои сесии могат да бъдат 

преразгледани, докато допълнителни сесии могат да бъдат включени в програмата. Освен 

това, като се има предвид, че не може да се приложи „универсален за всички“ подход и че 

оценката на нуждите може да посочи различни нужди сред трите целеви групи (т.е. спортни 

инструктори, доброволци и други професионалисти), трябва да обмислите разработването на 

отделни програми за изграждане на капацитет за тези 3 групи. И все пак, някои сесии могат 

да бъдат насочени към всичките 3 групи. Например, уводна сесия за параспорт може да бъде 

обща за всички целеви групи. 
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Стъпка 4: Подгответе учебния материал. 

Подгответе учебния материал, който ще използвате и разпространявате по време на 

тренировъчните сесии сред целевите групи. Важно е да прецените какъв тип материали за 

обучение трябва да подготвите. За някои сесии, освен ръководства, наръчници и други 

свързани материали, може да се наложи да използвате и визуални материали. 

 

Стъпка 5: Изпълнявайте програми за изграждане на капацитет. 

Силно се препоръчва да поканите по време на тренировките спортни инструктори и 

професионалисти със специфичен опит в тази област. Те могат значително да допринесат за 

успеха на програмата за изграждане на капацитет, тъй като могат да опишат собствения си 

опит, да представят методи, които са използвали по време на спортните дейности, да 

направят предложения и да подчертаят потенциални предизвикателства. Освен това, както бе 

споменато по-рано в този раздел, се препоръчва да поканите DYDs, които могат да 

представят лични истории и да информират обучаваните за техните нужди, очаквания и 

ключови елементи, от тяхна гледна точка, които трябва да бъдат взети предвид при 

проектирането и изпълнението на спортните дейности и програмите за DYDs. 

В допълнение към горното и като неразделна част от програмата за изграждане на капацитет 

трябва да се направи оценка на програмата за изграждане на капацитет. Това ще позволи на 

спортните организации и клубове не само да преценят дали програмата за изграждане на 

капацитет съответства на идентифицираните нужди на целевите групи, но и да направят 

потенциални корекции за предстоящите програми за изграждане на капацитет. 

 

Стъпка 6: Оценете въздействието на програмата за изграждане на 

капацитет. 

Наложително е да оценявате редовно спортните дейности, които сте прилагали от края на 

програмата за изграждане на капацитет. Това ще ви позволи да проследите общата 

ефективност на програмата за изграждане на капацитет въз основа на действителни 

доказателства. В това отношение трябва да помислите за организиране или на индивидуални 

сесии за оценка с преките бенефициенти на спортните дейности, или да организирате фокус 

групи / кръгли маси, за да запишете техните мнения за спортните дейности, и по-специално 

кои са успешните аспекти, потенциалните недостатъци и потенциални препоръки за по-

нататъшни подобрения. 

Въз основа на гореспоменатата редовна оценка може да е необходима допълнителна 

подкрепа за спортни инструктори, доброволци и други професионалисти. Променящите се 

условия и различните нужди на DYDs могат да доведат до необходимостта от 

препроектиране на спортните дейности и по този начин може да е необходима допълнителна 
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подкрепа, за да се позволи на спортните инструктори, доброволци и професионалисти да се 

адаптират към новите условия. 

 

Заключителни бележки 

Приносът на спорта за интеграцията на мигранти и бежанци с увреждания, включително 

млади хора с увреждания, може да бъде значителен. Това обаче може да бъде постигнато, 

когато спортните дейности се предлагат в условия и в среда, която улеснява и подкрепя 

участието на мигранти и бежанци с увреждания в спортните дейности. Като цяло, въпреки 

факта, че могат да бъдат идентифицирани добри практики за социално приобщаване на хора 

с увреждания, включително на хора с увреждания с мигрантски произход, трябва да се 

положат повече усилия, за да може приобщаващите практики и политики в спортния сектор 

да преобладават. 

В това отношение ролята на спортните инструктори, професионалисти и доброволци е от 

решаващо значение. Предоставянето на подкрепа за гореспоменатите групи, където е 

необходимо, трябва да бъде от висок приоритет за спортните организации и клубове. 

Подобна подкрепа трябва да бъде под формата на програма за изграждане на капацитет, която 

би подобрила знанията и компетентността на спортните инструктори, професионалисти и 

доброволци за проектиране и изпълнение на приобщаващи спортни дейности. 

Като цяло, въпреки факта, че могат да бъдат идентифицирани добри практики за 

социално приобщаване на хора с увреждания, включително на хора с увреждания с 

мигрантски произход, трябва да се положат повече усилия, за да може 
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