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Въведение
- Създай кукла - преъздай си себе си. Театър за социална интеграция (CC) е проект по 
програма „Еразъм +“ (Ключова дейност 2: Стратегически партньорства | Образование 
за възрастни), който има за цел да разработи, тества и разпространи иновативен 
метод, основан на творческия подход към образованието за възрастни. Методът 
се фокусира върху нуждите на възрастните в неравностойно положение, за да се 
развият техните социални и граждански умения. Изборът на театърa и кукленотo 
изкуство се основава на богатия опит на Театър Гродски, координатор на проекта CC, 
в използването на тази специфична художествена форма за обучение и терапия на 
лица с умствени и физически увреждания. Въпреки че кукленият театър се възприема 
като нещо детинско, той може да бъде много ефективен и по хумористичен начин 
да се научат възрастните обучаеми как да открият собствените си нагласи и 
способности, необходими за истинската им социална интеграция.

Проектът CC доведе до разработването на 3 основни ресурса:
1. Методологически насоки, които представляват теоретичен план на концепцията 
за кукленото изкуство като образователен инструмент;
2. Платформа за обмен на добри практики, която представлява практически 
инструмент, показващ основните резултати от националните семинари с пилотните 
групи;
3. Многоезичен онлайн компендиум който представя знанията и опита, придобити 
от обучаващите по време на пилотните семинари. 

„Teatr Grodzki“ представи своя подход на всички партньори на CC по време на 
обучението в Шотландия през декември 2017 г., използвайки елементите на кукленото 
и визуалното разказване в образованието за възрастни. След обучението в Шотландия 
всички партньори тестваха методите на CC, като я модифицираха и развиваха според 
специфичните нужди / ограничения на своите целеви групи.
Въз основа на по-нататъшното обучение и потвърждението на опита по време 
на пилотните семинари, партньорите работиха заедно по създаването на 
Методологически насоки за използване на кукления театър в програмите за обучение 
по социална интеграция на възрастни. След това партньорите работиха съвместно по 
създаването на по-сложен сборник - настоящата публикация - която представя  десет 
различни процеса на обучение и техните реални резултати. 

http://ccproject.art/wp-content/uploads/2018/11/Methodological-Guidelines-Create-a-Puppet-Create-Yourself-1.pdf
http://ccproject.art/
http://ccproject.art/wp-content/uploads/2018/11/Methodological-Guidelines-Create-a-Puppet-Create-Yourself-1.pdf
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Какво представлява “Еразъм“ +?
Настоящата публикация и като цяло проектът „CC“ са финансирани по програма 
Еразъм +. Еразъм + е програма на Европейския съюз за образование, обучение, 
младежко развитие и спорт. Тя работи вече седем години (2014 - 2020 г.) и има 
за цел да модернизира образованието, обучението и  работата на младежите в 
Европа. Програмата е отворена за образователни, обучителни, младежки и спортни 
организации във всички сектори на ученето през целия живот, включително 
училищното образование, допълнителното и висшето образование, образованието 
за възрастни и млади хора. По-специално проектът „CC“ се финансира в рамките 
на действие KA2 - Сътрудничество за иновации и обмен на добри практики: 
Стратегически партньорства за образование на възрастни. Действията в рамките 
на КА2 дават възможност на организации от различни участващи страни да работят 
заедно, да развиват, споделят и трансферират най-добрите практики и иновативни 
подходи в областта на образованието, обучението и дейностите на младите.
За повече информация относно Erasmus +, моля, посетете следния уебсайт:
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/node_en

Каква е целта на този електронен 
компендиум?

Настоящият документ включва всички знания и опит, придобити от обучаващите от 
всяка страна - партньор по време на пилотните семинари. Той описва процеса на 
обучение, през който преминаха пилотните групи и обучаващите, обогатен от оценката 
на всички участващи страни. Партньорите документираха пълния процес, събраха 
данни и отбелязаха различните подходи по време на семинарите. Мониторингът и 
наблюденията на дейностите позволиха „превода“, на конкретния групов опит във 
всяка страна в определена стратегия за обучение с механизми за мотивация и ясно 
дефинирани подходи за обучение. Всички данни са събрани, за да могат бъдещите 
крайни потребители да имат широк кръг от случаи, от които да избират. 
Това ще бъде шанс за тях да прилагат методологията на проектното обучение в 
ежедневните си работни дейности, следвайки своята цел.
Що се отнася до развитието на компендиума, индивидуалната работа по десетте 
различни обучителни процеса беше осъществена от всички партньори: всеки партньор 
написа своя част, обсъди съдържанието на главите и направи необходимите корекции 

въз основа на обратната връзка, получена от всички участващи в партньорството. Това 
беше направено под ръководството на „CSC Danilo Dolci“, който се грижеше както за 
окончателното издание, така и за графичния дизайн на документа. 

Изкуствата като метод за 
интеграция

Социалната интеграция може да има различни значения в зависимост от контекста, 
но  нашата цел не е да уточняваме и анализираме всяко едно от тях тук. В случая 
с проекта CC най-важният въпрос, който трябва да се проучи, е въздействието на 
дейностите, основани на изкуствата, върху социално изключените групи. Защо 
тогава се използва изкуството и по-специално кукленият театър? Какво предлага 
изкуството и творческото използване на хартия и връв на хората, изгубени в 
ежедневната реалност или търсещи начини да направят живота си по-добър и по-
богат?
Първо, трябва да се подчертае, че процесът на интегриране в социалния живот на 
онези, които страдат от изолация по различни причини, най-често е дълъг и труден 
път, който преминава през борби и неуспехи. За да може да бъдат подкрепени 
успешно тези изключени индивиди и групи по пътя им към интегриране в общността, 
са необходими пространство и време за преход. Социалните промени винаги се 
коренят в личната трансформация и те също изискват и се нуждаят от подкрепата на 
заобикалящата ги среда - други хора, желаещи да участват и да действат. Сложните 
и драматични житейски истории трябва да бъдат разкрити и разказани преди да 
бъдат създадени нови, стъпка по стъпка. 

От друга страна, трябва да се изпълнят определени условия, за да се подготви 
обществото да разбира и приема правилата за съвместното съществуване с онези, 
които се възприемат като „непознати“ и „външни“. Социалната интеграция  трябва 
да се разглежда винаги двустранно.
Изкуството отговаря на всички горепосочени нужди и предизвикателства. Всяка 
творческа дейност сама по себе си е труден процес, обикновено пълен с изпитания 
и грешки. Въпреки това то предизвиква вълнение, дълбока радост и едновременно с 

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/node_en
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това и удовлетворение. Затова е по-лесно да се сблъскаме и преодолеем трудностите 
и личните бариери и да се борим за промяна, когато се наслаждаваме на това, което 
правим и когато можем да видим почти незабавни резултати от нашите усилия. Да 
си творческа личност означава да се осмеляваш, да говориш със собствения си глас 
и да разкриваш и излъчваш скрити емоции, страхове и желания. Кукленият театър е 
метод, особено подходящ да улесни себеизказа, тъй като куклите „действат“ от наше 
име (макар че ги анимираме и сме напълно активни в процеса). Но това не е краят. 
Актът на създаването води до нещо (произведение на изкуството, било то скромно 
или по-внушително), което може да бъде споделено с другите. По този начин 
пространството за взаимодействия и срещи се отваря естествено, без да се фокусира 
върху интеграционните аспекти.
Актьорите на сцената (която могже да бъде всичко, от кухненска маса в читалище, до 
диван в болница) карат куклата да танцува или пада, а зрителите пляскат с ръце и се 
смеят или плачат, както е винаги в театъра. Те просто участват в културно събитие и 
влизат във взаимоотношения с „непознати” и „аутсайдери” - изпълнители и творци. В 
този случай включването се осъществява тук и сега, спонтанно и дори несъзнателно. 
Още едно нещо е особено важно да се спомене, когато размишляваме върху приноса 
на изкуствата към процесите на социалната интеграция. 
Изкуството и особено театърът, дава възможност на човек да влезе в „излишната 
реалност“ (заимстваме термина от психодрамата), в която човек може да приема 
различни, понякога дори противоположни роли. Въпреки че всичко това се случва 
в света на въображението, нашето изживяване на сцената е реално, а не изкуствено. 
Когато марионетката, която създаваме от собствените си терзания, се изправя след 
като е паднала, ние сами придобиваме сила, достойна да се използва в реалния 
живот. 
Това явление беше напълно потвърдено по време на пилотните семинари, проведени 
като част от проекта CC в пет европейски страни и с много различни целеви групи. 
Конкретните примери за синергия между театралното приключение, преживяно 
от участниците в семинара и подобряването на самочувствието и самоувереността 
им присъстват в следващите глави. Основната цел на настоящата публикация е да 
покаже как точно куклено изкуство може да насърчи самоусъвършенстването на 
уязвимите възрастни и да им вдъхне кураж да пресекат социалните граници. 
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В тази глава всеки партньор по проекта  „СС“ представя своя собствен опит 
(контекст, цели, целева група, материал, описание на сесиите, съвети и т.н.), като 
използва информацията, предоставена в доклада, както и резултатите и оценките на 
срещите и пилотните сесии. В първата таблица на всеки учебен процес са описани 
синтезирано пилотните сесии с конкретната целева група, а във втората таблица е 
представен казус на участниците в пилотните сесии, описващ успешна история по 
време на семинара.

Методологията, използвана по време на пилотните сесии с различните целеви групи 
е ясно и подробно представена в Методическите насоки, изготвени от Граждански 
театър - шотландският партньор на проекта CC. Насоките можете да изтеглите тук. 
Моля, погледнете ги, преди да продължите да четете тази публикация, тъй като те 
ще ви дадат по-ясна представа за това как проектът CC е изпълнил пилотни сесии в 
различните страни.

Пациенти с психични проблеми
(TEATR GRODZKI)

В Полша се проведоха пилотни семинари за две различни целеви групи, 
съставени от възрастни в неравностойно положение. Едната група е установена в 
специализираната болница „Dr Józef Babinski“ в Краков, предоставяща многобройни 
услуги за детоксикация, психиатрично и неврологично лечение. Проведоха се десет 
работни срещи в отделението за дневни грижи към болницата (януари - март 2018 г.), 
където 22-ма пациенти са подложени на лечение от понеделник до петък. 

Семинарите са ръководени от Мария Шейбал (Maria Schejbal) - опитен ръководител 

на семинари, активист в областта на кукленото изкуство в продължение на 30 
години с помощта на Малгожата Стажинска-Майсак (Małgorzata Starzyńska-Majsak), 
арт терапевт.
Преди планирането и осъществяването на семинарната програма беше проведено 
интервю с ръководителя на отдела. По този начин бяха установени нуждите на 
пациентите и проблемните въпроси, които трябваше да бъдат решени. Страхът от 
нови предизвикателства и промяна на ежедневието, както и нежеланието за прием 
на какъвто и да било вид медикаменти са основните проблеми, които споделят 
пациентите. 

Липсва самопризнание, самочувствие, самоуважение и самоопределяне. Апатията, 
умората, изолацията, пасивността и примирението доминират в живота им. Също 
така в повечето случаи те не могат да говорят за заболяванията си.

Ето защо въвеждането на дейности, които подкрепят самостоятелния изказ и не 
се основават само на вербалната комуникация, се извършва само от медицинския 
персонал на отдела. В отговор на гореизложеното бяха определени специфичните 
цели на пилотните групи. Първо, предполага се, че настоящата програма за 
рехабилитация към отделението за дневни грижи ще бъде обогатена с новите методи, 
които досега не са били използвани. Второ, пилотните срещи целят да ангажират 
пациентите в артистични дейности и да създадат привлекателна, но безопасна 
среда за индивидуална и групова работа. Също така програмата на семинара има за 
цел да даде възможност на пациентите да се изразяват и да направят стъпка напред 
към разрешаването на личните си проблеми.

Подкрепата за терапевтичните и образователните процеси в болницата се очакваше 
като основен резултат от пилотните дейности. Предвиждаше се участието в семинара 
по куклен театър да помогне на пациентите да изразят, както и да се изправят пред 
това, което е скрито и неосъзнавано от тях. Като основен фактор за успеха в този 
процес беше предвидено да се използва кукла, която е изработена самостоятелно.
 

Представяне на десет различни 
учебни процеса

http://ccproject.art/wp-content/uploads/2018/11/Methodological-Guidelines-Create-a-Puppet-Create-Yourself-1.pdf
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Име на организацията / 
държавата

Bielskie Stowarzyszenie Artystyczne TEATR GRODZKI, 
Полша

Заглавие на семинара  Пациенти с психични проблеми (прочетете блога тук)

Контекст за изпълнение Програмата на семинара е разработена и реализирана 
в сътрудничество със специализираната болница 
„Dr Józef Babinski“ в Краков, в отделението по дневни 
грижи/Дневен център.

Таргет група Пациенти с психични проблеми, страдащи от тежки 
психични разстройства като шизофрения, биполярно 
разстройство, депресия, деменция.

Цели на семинара Основната цел на тази семинарна сесия бе да се 
разработят театрални истории, основани на личен 
опит / емоционални проблеми на пациентите.

Материали Кафява хартия, връв, парчета плат, налични предмети.

Описание на сесиите 
/ представяне на 
специфична техника, която 
се оказа добра практика

 

Цикълът на семинара в болницата като цяло следваше 
учебната програма, описана в Методическите  указания. 
Въпреки това, бяха въведени някои нови упражнения 
и техники, докато някои от гореспоменатите методи 
не бяха използвани. По-долу е дадено описание на 
метод, изобретен специално за групата на пациентите 
с психични проблеми. Една от десетте сесии по куклен 
театър, проведени в болницата, беше посветена на 
самостоятелното създаване на обект, представляващ 
препятствието, с което се сблъскват пациентите 
(техните кукли) в ежедневието. Повечето от участниците 
се ангажираха много с тази задача. Въпреки това, 
за някои от тях това беше твърде „абстрактно“. Те не 
знаеха как да започнат, нито как да достигнат целта си.  
Нуждаеха се от повече съвети и обяснения какво може 
да представлява едно такова препятствие.

Пример за такова препятствие беше представянето 
на проста хартиена рамка като прозорец, люлка или 
клетка за куклата.
Един участник постави хартиената си кукла върху 
символично изображение на остров, а друг пациент 
направи глава на зелен крокодил. 
Имаше и планина, изградена от столове и плат, 
блокиращи пътя на куклата. Друг герой просто 
държеше малко парче червен плат и продължаваше 
да го повдига, за да спре достъпа на всички. 
Един от участниците беше покрил марионетката си 
с голям лист хартия, оставяйки само малки части от 
тялото ѝ да се показват. Една от марионетките беше с 
вързани ръце към главата, а другата стоеше изправена 
пред стената.
Така започнаха да се раждат историите и групата успя 
да пресъздаде на сцената две от тях. Участниците 
бяха разделени на две подгрупи, които работеха 
независимо една от друга. Едната група се фокусира 
върху куклата, която се опитва да се изкатери по 
планината, а другата работи с хартиеното момиче и 
нейната рамка. Работният процес на първата група 
преминава доста гладко и спокойно, а втората се бори 
с трудни емоции и високи нива на напрежение. В 
техния случай действието на сцената е твърде близко 
до реалността. Актьорите се опитаха да пресъздадат 
точно това, което се е случило в миналото на пациента, 
който играе главната роля чрез своята кукла. Това се 
оказа твърде трудно за него, така че бе необходимо 
да се промени сценарият. Изисква се по-символично 
и общо представяне на тази лична история и за това 
авторът й реши да напусне пиесата и да остане сред 
публиката.

http://g1.ccproject.art/
http://ccproject.art/wp-content/uploads/2018/11/Methodological-Guidelines-Create-a-Puppet-Create-Yourself-1.pdf
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Силни аспекти на учебния процес
- Семинарите бяха нова и допълваща терапия / самоусъвършенстване в отделението 
по дневни грижи и по този начин те служеха като ефективен мотивиращ механизъм 
за пациентите;
- Повечето от участниците се радват на ръчния труд и създават своя собствена кукла;
- Работните срещи бяха очаквани от пациентите и според това, което те казаха, те са 
били много ценни и привлекателни. За пациенти с психични проблеми е много важно 
да бъдат ангажирани и да действат, тъй като пасивността и инертността са техните 
основни проблеми;
- Въпреки всички трудности, посочени по-долу, положителният терапевтичен ефект 
върху пациентите е бил видим;

Съвети от обучаващите Описаната по-горе техника се оказва много ефективна 
в насърчаването на участниците да се справят с 
проблемните области в своя живот. Според онова, 
което те разказват, този опит допринася до голяма 
степен за тяхното опознаване на самите себе си, както 
и на  тяхното развитие.  Но също така е видно, че някои 
от тях са дълбоко развълнувани и дори шокирани от 
изваждането на показ на болезнени за тях драматични 
ситуации и чувства.  Затова обучаващите, които 
решат да използват тази техника, трябва да обърнат 
специално внимание на груповата динамика и да 
подкрепят онези, които се нуждаят от повече грижи.

Резултати Пациентите изразиха трудно своите чувства и успяха 
да се справят с тях чрез театрални дейности. Това бе 
оценено от медицинския персонал на болницата като 
важна  полза от когнитивно естество.

Заглавие на казуса Създаване на куклата

Организация / държава Bielskie Stowarzyszenie Artystyczne Teatr Grodzki, Полша

Описание на специфичната 
нужда, потребност / 
предистория

“Y” (мъж на възраст 48 години) е приет в отделението 
за дневни грижи, когато вече се провеждат класове по 
куклен театър. От самото начало проявява негативно 
отношение към лечението и открито заявява, че ще 
напусне. Въпреки това той решава да остане за няколко 
дни и да участва в един от пилотните семинари на 
„CC“. Занимава се с упражненията и активно участва 
в постановката на куклената сцена. Този вид дейност 
беше привлекателна за него, тъй като той е свирил 
в заведение и е участвал в различни артистични 
дейности в миналото. Човекът е художник и писател, 
организирал е различни културни събития.

Описание на съответните 
дейности на семинара

Когато „Y“ се присъедини към групата, всички 
участници вече имаха свои собствени хартиени 
кукли. Имаше и много фигури, създадени от пациенти, 
напуснали групата. Въпреки това “Y” не искаше да 
използва нито един от съществуващите куклени герои 
и реши да направи своя собствена кукла. Създаването 
на хартиената кукла се оказа много важно за „Y“. 
Той положи много усилия, за да направи марионетка 
– с много по-сложна структура от тези, изработени от 
останалите в групата. Работил е върху куклата си през 
свободното си време и дори се е свързал с местен 
куклен театър, за да научи повече за изработката на 
кукли. Тъй като никога преди не е работил с кукли, това 
беше ново и предизвикателно преживяване за него.

Научени уроци Описаният по-горе случай показва силата и потенциала 
за развитие на приключението с куклата. Както “Y” 
открито обяви, именно опитът с куклите го накара да 
остане в болницата и да продължи терапията.
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Слаби аспекти на учебния процес
- Постоянната ротация на участниците беше един от основните проблеми, които 
оказаха лошо влияние върху динамиката на групата;
- Работата с кукли и изпълненията предизвика много емоции сред участниците в 
семинара, което доведе до проблемни ситуации в някои случаи;
- За някои пациенти специфичните задачи се оказаха твърде трудни или скучни / 
неподходящи, което ги обезсърчаваше;
- Няколко пациента, заинтересовани от творческия процес и театъра, отхвърлиха 
куклено изкуство като нещо детинско и глупаво.
 

Дългосрочно безработни 
(TEATR GRODZKI)

В Полша беше създадена втората група в Центъра за социална интеграция в гр. Белско-
Бяла, която да осигурява комплексна програма в подкрепа на безработните от дълго 
време. В центъра се проведоха пет семинара (март - април 2018 г.) за 10 участника. 
Те бяха ръководени от Ивона Кусак (Iwona Kusak), опитен арт терапевт, която се 
занимава с куклено изкуство отскоро, подпомагана от Йоланта Каймочич-Сопичка 
(Jolanta Kajmowicz-Sopicka), координатор на проекта CC и Агнезка Масиевиш 
(Agnieszka Masiewicz), психолог в Центъра за социална интеграция.
Преди планирането и провеждането на програмата на семинара беше проведено 
интервю с персонала на центъра. По този начин бяха идентифицирани проблемните 
области, които трябва да бъдат преодолени както и нуждите на потребителите. Ниското 
ниво на самочувствие е признато като основен дефицит, заедно с невъзможността за 
отстояване на мнение и липсата на самоувереност. Беше посочена и друга трудност, 
споделяна от дългосрочно безработните - те не могат да ценят труда си и не вярват, 
че той може да бъде ценен за останалите. Освен това им е трудно да уточнят от какво 
точно се нуждаят и какво очакват. Тъй като те са безработни в продължение на много 
години, те стават безпомощни и не могат да изразят своите нужди и чувства.
В отговор на горепосоченото бяха определени специфичните цели на пилотните 

семинари. Първо, семинарите имаха за цел да окуражат участниците, особено що 
се отнася до укрепване на чувството им за самоуправление, на самочувствието им 
в социални ситуации и чувството им за ефективност на собствените им действия. 
Също така беше от решаващо значение да се развиват социалните умения, най-вече 
такива, които имат значение за бъдещата им заетост, включително готовността им за 
сътрудничество.
Последното е особено важно за хора, които планират да навлязат на пазара на 
труда и имат недостатъчни умения за комуникация и сътрудничество. Друга цел на 
семинарите беше да насърчат творчеството и умението за изразяване, необходими 
за разрушаване на социалната изолация.

Предвиждаха се следните резултати от работните срещи:
- Създаване на безопасна среда за споделяне, партньорско обучение и изграждане 
на взаимоотношения в групата;
- По-добро разбиране и признаване на собствените способности и потенциал, които 
да се използват на практика от участниците в ежедневния им живот;
- Промени в отношението на участниците към живота от гледна точка на по-
голяма откритост и желание да поемат нови образователни и професионални 
предизвикателства;
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Име на организацията/ 
държавата

Bielskie Stowarzyszenie Artystyczne TEATR GRODZKI, Полша

Заглавие на семинара Дългосрочно безработни хора (прочетете блога тук)

Контекст за изпълнение Програмата на семинара беше разработена и 
реализирана в сътрудничество с центъра за социална 
интеграция- приют, ръководено от Фондация „The 
Teatr Grodzki ” в Белско-Бяла.

Таргет група Дългосрочно безработни лица на различна възраст, 
застигнати от трудни житейски и семейни ситуации, 
повечето от които са засегнати от бедност, някои се 
борят със зависимости.

Цели на семинара Основната цел на тази семинарна сесия беше да се 
реши кризисна ситуация, в която едната половина 
от групата трябваше да бъде заменена от нови хора. 
Лидерът трябваше да управлява груповата динамика и 
да намери подходящ начин за обединяване на нуждите 
и очакванията на съществуващите вече членове на 
групата, както и на новодошлите. 
Основната цел беше да осигури безпрепятственост и 
непрекъснатост на работния процес.

Материали Кафява хартия, връв, парчета плат, налични предмети.

Описание на сесиите / 
представяне на специфична 
техника, която се оказа 
добра практика

 

Цикълът на семинара в центъра като цяло следваше 
учебната програма, описана в Методическите 
указания. Въпреки това, не всички упражнения и 
техники бяха въведени, поради сравнително краткото 
време за изпълнение и промените в състава на групата. 
Лидерът не използва никакви методи, свързани с 
психодрама, но вместо това предложи в началото на 
всяка сесия няколко игри за загряване и повдигане 
на духа. По време на работния процес няколко души 
напуснаха и се присъединиха нови участници. Тогава 
всички кукли бяха готови, тяхната самоличност беше 
дадена и  историите им бяха разказани. 

Нямаше време да се повтаря процесът на създаване на 
куклите с новите членове на групата, така че лидерите 
предложиха те да ПРИЕМАТ/ОСИНОВЯТ куклите, 
направени от участниците, които бяха напуснали. 
Това беше нещо като експеримент, който проработи 
перфектно в тази трудна ситуация. Новите участници 
без много да се колебаят, избраха кукли за себе си и 
ги превърнаха в нови герои. Куклите получиха нови 
дрехи и характерни атрибути, които бяха достатъчни, 
за да могат участниците да установят истинска връзка 
с тях. 

Съвети от обучаващите „Осиновяването на куклата” е много полезна 
техника, когато се занимаваме с често редуване на 
участниците в семинара. Въпреки че индивидуалното 
и независимо създаване на кукла от всеки един член 
на групата е ценно и осмислено, понякога е по-добре 
за груповата динамика и времевите проблеми да се 
използват вече направените фигури или да се ползват 
„изоставените”, когато се появяват новодошли лица. 
И все пак те имат възможност да работят 
собственоръчно над своите кукли и да ги 
персонализират по свой начин. 
В същото време е добре съществуващите вече 
членове на групата да подкрепят новите. По този 
начин сътрудничеството и взаимното разбирателство 
между участниците могат да бъдат подбуждани по 
естествен път.

Резултати „Осиновяването на куклата“ допринася за гладкото 
продължаване на работния процес в условията 
на криза. То решава проблема с времето и също 
така засилва сближаването между членовете на 
групата. Това беше практически  ползотворен начин 
за включване на нови участници в дейностите на 
семинара.

http://g2.ccproject.art/
http://ccproject.art/wp-content/uploads/2018/11/Methodological-Guidelines-Create-a-Puppet-Create-Yourself-1.pdf
http://ccproject.art/wp-content/uploads/2018/11/Methodological-Guidelines-Create-a-Puppet-Create-Yourself-1.pdf
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Заглавие на казуса Поддържащи кукли

Организация / държава Bielskie Stowarzyszenie Artystyczne Teatr Grodzki, 
Полша

Описание на специфичната 
нужда, потребност / 
предистория

„X“ (жена на възраст 46 години) е най-ангажираният 
и активен участник в пилотните семинари от самото 
начало. Нейната лична ситуация в този момент беше 
много трудна поради смъртта на баща й, нейните 
психични проблеми и дългогодишната ѝ безработица. 
Според собствените й думи, тя е била на кръстопът.

Описание на съответните 
дейности на семинара

„X“ не пропусна нито един семинар и беше много 
ентусиазирана от своето куклено приключение. Тъй 
като умее да шие, тя бе отдадена на „обличането“ на 
куклата си, което доведе до създаването на много 
точен и впечатляващ образ. Тя участва активно 
в изготвянето на сценария за финалната сцена, 
както и в намирането на подходящи пространство 
и дейности за своята кукла в спектакъла. Женският 
образ (нейното алтер его) е представен на сцената 
като изолиран човек, който се отдалечава от другите 
хора (кукли) и непрекъснато се оттегля към личното 
си пространство. Но накрая марионетката успява 
да преодолее собствената си съпротива и се 
присъединява към групата на другите герои. 
Накрая тя щастливо танцува с тях. „Х“ беше дълбоко 
развълнувана от историята, която бе създала заедно 
с другите участници.

Научени уроци В случая с „Х“ куклените семинари се оказаха 
наистина трансформиращ опит. Както тя обяви, 
благодарение на семинарите открива и се сблъсква 
с несъзнателни страхове и скрити емоции. Разбра, 
наскоро почувствала скръбта, че точно като куклата 
си, която не можеше да се довери на хората, едва 
сега беше готова за нов живот. Всъщност, малко след 
приключването на семинарите, тя напусна центъра 
за социална интеграция и прие работа, която ѝ бе 
предложена в център за дневни грижи.
Струва си да цитираме нейните размисли върху 
семинарния опит на проекта „CC“, тъй като той 
показва прякото въздействие на работата с кукли 
върху възрастен в неравностойно положение:

“Окончателното представяне на нашата куклена 
игра ми даде надежда и вяра в щастливия 
край на моята житейска ситуация. Приемането 
и оценяването от другите членове на групата 
беше много окуражаващо и подкрепящо. 
Благодарение на създаването на моята кукла 
открих в себе си нови сили. Това ми помогна да 
изградя отношения с хората”.

Силни аспекти на учебния процес
-  Семинарите допринесоха за интеграцията на участниците, които работят заедно 
в центъра всеки ден. Но в този нов контекст на творческите дейности те имаха 
възможност да изградят по-дълбоки отношения и да се опознаят по-добре. Това оказа 
положително въздействие и върху работната им среда. Участниците заявиха, че биха 
искали да продължат семинарите и дори имат конкретни идеи за това как и къде да 
ги организират след приключването на проекта.
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- Благодарение на семинарите участниците изпитаха истинско чувство за сдобиване с 
власт. Особено докато играят ролята на режисьор и решават за формата на спектакъла, 
те имат възможност да вземат решения и да влияят върху целия процес.
- Завършването на цикъла на семинара с финалното представяне изигра решаваща 
роля в емоционалното укрепване на участниците и беше силен мотивационен фактор.
- За някои хора това беше истинско предизвикателство, но всички успяха да преодолеят 
стреса и страховете си и се представиха добре пред публика.
- Семинарите имаха положително въздействие върху персонала на центъра и тяхната 
работа. Техните наблюдения над групата, участваща в куклените дейности, се оказаха 
ценен източник на информация и знания за участниците. 

Слаби аспекти на учебния процес
-  „CC“ подходът не е еднакво подходящ за мотивиране на отделните участници. Някои 
от тях не могат да се възползват напълно от това поради лични ограничения.
- Работата в подгрупи по отделните куклени сцени се оказа най-изморителната и 
трудна част от процеса за участниците. Тъй като се изисква репетиране (повтаряне) 
и постигане на компромиси, понякога е обезкуражаващо за членовете на групата. 
Също така наложената структура на този етап от семинарите е нещо, което някои хора 
не харесват и е трудно да приемат.
Може би те биха предпочели да могат да работят индивидуално (да анимират куклата 
и сами да създадат сцената).
- Продължителността на работния цикъл може да бъде по-дълга, за да се осигури по-
спокойна работа и по-продължителен интеграционен процес, както и да се избегне 
стреса и напрежението преди окончателното представяне.
- Възникнаха конфликти на интереси между изпълнението на семинарите, включени 
в програмата за ре-адаптация на центъра и текущите работни задължения на 
участниците. Последните понякога имат приоритет пред театралните дейности, което 
води до високо ниво на заменяемост на участниците в групата.

Жени, изправени пред затруднения 
от социален и географски  характер 

(Сдружение „Знам и Мога“)
Първият пилотен семинар, осъществен в България, се проведе на 21 април 2018 г. в 
гимназия „Петър Берон“ в гр. Перник. Обучението се проведе от двама представители 
на сдружение „Знам и Мога“ Лора Йончева и Румяна Шаламанова, обучаващи с 
дългогодишен опит в областта на неформалното образование. Затова те бяха избрани 
да направят пилотни семинари в България.
Участниците се състояха от 16 жени: лица, изправени пред социални и географски 
пречки, търсещи работа, желаещи да намерят професионалния си път и „NEETS“ 
(млади хора, които не са в системата на образованието, трудовата заетост или някаква 
друга форма на обучение). Съществените пречки, които бяха открити сред хората 
в групата, са свързани с географските разстояния и икономическите трудности. 
Основните им нужди включваха мотивация за намиране на работа и намиране на 
начини за решаване на техните проблеми.

Основните учебни цели на семинара бяха следните:
- Да покаже на участниците новия метод и различните начини, по които той може да 
се използва в техния живот и бъдещото им лично и професионално развитие;
- Да помогне на участниците да подобрят качеството си на живот, като намерят нов 
начин за разрешаване на проблеми;

Основните очаквани резултати бяха за участниците да повишат своето самочувствие 
и творческото си мислене в процеса на вземане на решения и разрешаване на 
проблеми. Друг важен и очакван резултат беше участниците да станат по-мотивирани 
да повишат качеството си на живот, както и да намерят своя професионален път. 
Крайният очакван резултат беше да се повиши осведомеността относно методите за 
куклен театър, които могат да бъдат използвани в различни социални ситуации и с 
различни целеви групи.
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Име на организацията / 
държавата

Сдружение „Знам и Мога“, България

Заглавие на семинара Жени, изправени пред затруднения от социален и 
географски характер (прочетете блога тук)

Контекст за изпълнение Сдружението популяризира обучението чрез онлайн 
и офлайн канали, за да стигне до възможно най-
много хора. Жени, изправени пред географски 
препятствия, се свързаха с асоциацията и бяха 
включени в обучението. Сдружението се свърза с тях 
преди обучението и ги попита за техния социален 
бекграунд, страхове, очаквания и мотивация за 
участие в обучението. Това беше направено с цел да 
ги разберем по-добре и да направим обучителните 
дейности в съответствие с техните нужди. Основните 
проблеми, с които се сблъскваха участниците, бяха, че 
са от бедни селски райони, които са далеч от големите 
градове- това затрудняваше намирането на работа за 
техните нужди.

Таргет група Участниците се състояха от 16 жени: лица, изправени 
пред социални и географски пречки, търсещи работа, 
желаещи да намерят професионалния си път и 
„NEETS“.

Цели на семинара -Да помогне на целевата група да изгради 
самочувствие;
- Да мотивира целевата група за намиране на работа 
и образование;
- Да покаже на целевата група нестандартни начини 
за разрешаване на проблеми;
- Да направи по-популярен кукления метод сред 
целевата група;
- Да тества метода, да получи обратна връзка от 
участниците и да подобри неговото бъдещо прилагане;

Материали Ножици, хартия (хартия за опаковане, цветна хартия, 
флипчарт), връв, цветни моливи, маркери, вълна, 
лепило, тиксо.

Описание на сесиите / 
представяне на специфична 
техника, която се оказа 
добра практика

 

Сесиите на семинара са описани по-добре в 
Методическите указания. Бяха проведени две сесии, 
които могат да бъдат посочени като добра практика: 
процесът на правене на кукли и след това сесия 
за размисъл. Процесът на правене на кукли кара 
участниците да се чувстват спокойно и удобно, като 
ги прави по-отзивчиви и разговорливи по време на 
сесията за размисъл. Преди създаването на куклите, в 
началото на обучението, когато обучаващите правеха 
загряващи упражнения, някои от участниците бяха 
малко резервирани, което е нормално, като се има 
предвид, че не са познавали обучаващите и кукленото 
изкуство е ново за тях. След създаването на куклите 
всички участници започнаха да говорят повече и бяха 
склонни да споделят чувствата си с останалите, което 
се случи по време на сесията за размисъл. Участниците 
заявиха, че се чувстват много спокойни и мислят 
за детството си. По време на сесията за размисъл 
всички участници искаха да споделят своите чувства 
и някои от тях разказаха истории от детството си. От 
този момент нататък всички бяха по-отворени към 
споделяне и съответните дейности. В този смисъл, 
създаването на кукла може да бъде посочено като 
практика, която чрез ръчен труд прави хората по-
склонни да споделят и комуникират. Следователно 
тази дейност може да се използва като техника за 
социално включване и интеграция на уязвими групи. 
Тя може да се използва и като загрявка, „разчупване 
на ледовете“, за изграждане на екипна дейност в 
обучения, които не са свързани с куклен театър.

http://g12.ccproject.art/
http://ccproject.art/wp-content/uploads/2018/11/Methodological-Guidelines-Create-a-Puppet-Create-Yourself-1.pdf
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Описание на съответните 
дейности на семинара

След като създадоха куклите, участниците бяха 
помолени да ги представят и да им вдъхнат живот. „А” 
представи своята марионетка като дете с добро сърце, 
но с девиантно поведение, което води до социалната 
изолация на това дете. Обучаващите не могат да 
кажат със сигурност дали тази жена е мислела за себе 
си или за някого, когото познава, но са били сигурни, 
че тя говори за конкретно лице (или хора), на което е 
готова да помогне. Тя започна да говори на куклата и 
й каза, че всичко с нея ще е наред и че девиантното 
ѝ поведение няма да ѝ помогне. Обучаващите 
забелязаха лична трансформация в този участник и 
желанието му да помогне на нуждаещ се човек (или 
може би на себе си).

Научени уроци Този случай е важен, за да се подчертае желанието на 
индивида да помогне на хората в нужда и да се опита 
да разбере защо се сблъскват с такива проблеми. 
Това е добър пример за това как кукленото изкуство 
може да се използва като терапия за хора с различни 
социални или лични проблеми.

Силни аспекти на учебния процес
Основните силни страни на обучението, отбелязани както от участниците, така и от 
обучаващите бяха:
- Терапевтичният начин на правене на нещата
- Отвореност към всичко и към всички
- Удобство за потребителя
- Игрови занимания
- Елементарни дейности с дълбок смисъл
- Релаксиращи дейности
- Приветлива атмосфера
- Творческа атмосфера
Тези силни страни бяха изразени както от обучаващите, така и от участниците. Всички 
заявиха, че простотата на дейностите ги вдъхновява да бъдат по-креативни и да желаят 

Съвети от обучаващите Адаптирайте всяко обучение към специфичните 
нужди на целевата група. Всяка група (дори човек) 
има свои собствени нужди, така че общувайте с тях 
преди обучението: попитайте ги за техните нужди, 
страхове, очаквания и минало. По този начин можете 
да адаптирате някои от дейностите към техните нужди. 
В противен случай някои участници могат да се 
чувстват отегчени, объркани, обидени или изолирани.

Резултати Хората от целевата група станаха по-уверени в себе си; 
Целевата група вече желае и се чувства мотивирана 
да си намери работа и/или образование; Целевата 
група наистина се радваше на метода и сега желае 
да го използва в ежедневието; Методът е оценен 
от обучаващите и от целевите групи и е направена 
обратна връзка с цел неговото подобряване.

Заглавие на казуса Създаване на кукла - личност от хора с девиантно 
поведение

Организация / държава Сдружение „Знам и Мога“, България

Описание на специфичната 
нужда, потребност / 
предистория

„А“ е жена около 20 години, която желае да подобри 
не само стандарта си на живот, но и да има желанието 
да помага на хората в нужда. Тя беше много активна 
по време на целия семинар.
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да намерят нестандартни решения за подобряване на живота си.
Слаби аспекти на учебния процес
Всяко обучение трябва да бъде адаптирано към специфичните нужди на целевата 
група, към която ще се прилага. Някои участници са добри в ръчната работа и 
предпочитат да не участват в сесиите за обратна връзка. Други предпочитат да говорят 
или да контролират режисурата на театралните постановки. Хората с различен 
социален произход реагират по различен начин на различните дейности. Ето защо 
е важно за обучаващите да познават хората, с които ще работят преди обучението и 
да мислят кои дейности са важни: кои сесии могат да бъдат удължени (да се удължи 
продължителността на процеса по производството на кукли за хората с физически 
затруднения), съкратени или дори изключени, ако е необходимо.

Хората, които търсят работа 
(Сдружение „Знам и Мога“)

Вторият семинар в България се проведе в 48-мо училище „Йосиф Ковачев”, София, 
България на 12-ти май 2018г. Обучението бе водено от двама членове на Сдружение 
„Знам и Мога“: Лора Йончева и Румяна Шаламанова. 

Те са придобили опит в провеждането на обучения по куклен театър/правене на кукли 
по време на първия семинар, предназначен за хора от уязвими групи.

Участниците се състоят от 12 души (2 мъже, 10 жени): хора от уязвими групи, които 
търсят работа и т.нар. „NEETS“, които се нуждаят от вдъхновение да променят посоката 
на живота си, така че да се мотивират да работят или учат.

Основните учебни цели бяха:
- Изпробване на новия метод и получаване на обратна връзка от участниците с цел 
подобряване на бъдещото изпълнение на проекта;
- Да вдъхновява хората от уязвимите групи да решават проблемите си и да могат да се 
изправят пред различни препятствия;

Основните очаквани резултати от семинара бяха следните:
- Участниците да повишат своята мотивация за решаване на личните си проблеми;
- Методът, който ще бъде тестван и подобрен в бъдеще;

Име на организацията / 
държавата

Сдружение „Знам и Мога“, България

Заглавие на семинара Хора, които търсят работа (прочетете блога тук)

Контекст за изпълнение Набирането на участници се осъществи въз основа 
на желанието им да подобрят живота си. Участниците 
заявиха, че се нуждаят от нова посока за своя жизнен 
път, особено в областта на работата и образованието. 
Ето защо семинарът беше организиран за справяне с 
тези нужди и основните игри, които се проведоха по 
време на обучението, бяха свързани с намирането на 
нов личен и професионален път.

Таргет група Хора от уязвими групи, които търсят работа и т.нар. 
„нийдс“. Участниците се състоят от 12 души (2 мъже, 10 
жени), които се нуждаят от вдъхновение да променят 
посоката на живота си, така че да се мотивират да 
работят или да учат.

Цели на семинара - Изпробване на новия метод и получаване на 
обратна връзка от участниците с цел подобряване на 
бъдещото изпълнение на проекта;
- Да вдъхновява хората от уязвимите групи да 
решават проблемите си и да могат да се изправят 
пред различни препятствия.

Материали Ножици, хартия, връв, вълна.

Описание на сесиите / 
представяне на специфична 
техника, която се оказа 
добра практика

Сесиите на семинара са описани по-подробно в 
Методическите указания. Имаше сесия, която може 
да бъде посочена като добра практика: презентации 
на пиесите и последвали дискусии.
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Описание на специфичната 
нужда, потребност / 
предистория

„Б“ е жена около 40-те си години, която е желала 
да намери социална промяна. Първоначално тя не 
беше много активна по време на сесиите и беше 
много тиха. След създаването на куклите тя стана по-
спокойна и когато се появи дейността с двата стола, 
тя изведнъж стана много активна в нуждата си да 
помага на другите.

Описание на съответните 
дейности на семинара

По време на дейността с двата стола (когато 
участниците трябваше да създадат история с тях), един 
от обучаващите постави втория стол на пода, легнал 
на облегалката. „Б“ веднага стана и изправи стола. На 
въпроса защо е направила това, участничката каза, че 
столът изглежда като някой, който е паднал на пода, и 
ако видим такъв човек, трябва да го вдигнем.

Научени уроци Урокът, който научихме тук е, че техниките за 
куклен театър и обучението към тях могат да бъдат 
използвани за социална интеграция и да помагат на 
хората в нужда не само в контекста на кукловодството, 
но и в различни социални ситуации. Има място за 
всеки и всички трябва да бъдат включени. Ако някой 
се нуждае от помощ, ние трябва да му помогнем.

Силни аспекти на учебния процес
- Приложим за различни целеви групи;
- Открита атмосфера;
- Възможност за обсъждане, без участниците да бъдат съдени;
- Позитивно отношение;
- Безопасна атмосфера, където всеки може да изрази себе си;
- Нестандартни методи;
- Психологически подход;
Като цяло дейностите се извършват лесно от хора с различен социален произход. 
Участниците заявиха, че се чувстват комфортно и наистина се радват на дейностите. 

 

Всяка група представи своето изпълнение и след 
него се дискутираха основните проблеми и как те 
биха могли да бъдат решени. Участниците бяха в 
състояние да изразят проблемите, с които се сблъскват 
по „анонимен” начин. Всяка група направи едно 
изпълнение с различни проблематични ситуации и 
след това групата обсъди какъв е основният проблем 
в пиесата и как може да бъде решен в реалния живот. 
Затова участниците имаха възможност да видят 
проблемите си от друга гледна точка и да получат 
обратна връзка. Някои от тях откриха, че и други хора 
имат сходни проблеми (което се виждаше в пиесите). 
Това ги накара да разберат, че те не са единствените, 
които се сблъскват с такива социални пречки и не 
са сами. В този смисъл дейността по изпълнението 
може да се използва като терапевтичен метод за хора, 
изправени пред социални проблеми, но които не се 
чувстват добре да говорят за това пред други хора. 
Следователно той може да се използва като метод 
за социално включване или да помогне на хората да 
изразят проблемите си дори и без думи.

Съвети от обучаващите Изградете обучението според нуждите на участниците 
и общувайте с тях преди него.

Резултати - Второ тестване на новия метод, получаване на 
обратна връзка от участниците;
- Повишаване на готовността и мотивацията на 
участниците за подобряване на качеството им на 
живот и решаване на техните проблеми;

 

Заглавие на казуса Два стола, едно сърце.

Организация / държава Сдружение „Знам и Мога“, България



34 35

Обучението повиши 
тяхната креативност и 
ги накара да се чувстват 
комфортно, да имат 
желание да изразят себе 
си. Ръчната работа накара 
всички да се чувстват 
спокойни. 

Слаби аспекти на учебния 
процес

Сесиите за размисъл и 
обратна връзка трябва да се 
правят внимателно, защото 
някои участници могат да 
се чувстват неудобно по 
време на тези сесии. Освен 
това участниците, които 
не искат да споделят своя 
опит и чувства, не трябва 
да бъдат принуждавани. 
От друга страна има някои 
участници, желаещи да 
изразят твърде много, 
което може да отнеме 
много време. Ето защо 
обучаващият трябва да бъде 
внимателен с времето и 
неговото управление, което 
трябва да се прилага към 
тези сесии. Обучаващите 
трябва да позволят на 
всеки, който желае да 
говори, да го направи, но 
в същото време трябва да 
се спазват правилата за 
определеното времето.

Жени, подложени на алтернативни 
мерки за задържане 
(CITIZENS THEATRE)

Тези пилотни сесии се състояха в Глазгоу, Шотландия. Участваха 15 души, програмата 
на семинара се проведе през април - май 2018г. Пилотните семинари бяха 
ръководени от Ели Гудман (Elly Goodman) и Карли МакКейг (Carly McCaig), като и двете 
работят за Citizens Theatre/Гражданския театър. Ели работи в общността на театъра 
повече от 25 години. Тя специализира в работата с уязвими групи, съставени от 
възрастни и особено жени, както и в областта на изкуствата в рамките на наказателно-
правната система. Карли работи в театрална среда от 10 години. Тя е специалист в 
работата с уязвими жени и грижи за млади хора.
218-та служба е част от Turning Point Scotland и осигурява алтернатива за задържането 
на жени в системата на наказателното правосъдие. Услугата предлага програми 
за интензивна подкрепа и групова работа, за да даде възможност на жените да се 
справят с основните причини, довели до тяхното престъпление. 
Тя разполага с 12-местно жилище и служба за социално ангажиране за жени, които 
все още живеят в общността. Много от жените, които са включени в служба „218“ имат 
редица тежки проблеми като пристрастяване, проблеми с психичното здраве, лошо 
физическо здраве, травми, хронично ниско самочувствие, както и социална изолация.
За да се разберат напълно нуждите на групата, имаше срещи, които се проведоха 
с ръководителя на групата преди началото на програмата на семинара и се състоя 
посещение на мястото, където ще бъде проведен семинара.
Беше договорено да се допълни тяхната групова работна програма в рамките на 
Служба 218, членовете на групата ще имат полза от дейности, които ще развият 
самочувствието им и ще предложат период на отдих от натоварените дейности 
в центъра. Голяма част от дните на тези жени са изпълнени с групова работа и 
терапевтични сеанси. Програмата на семинара е планирана въз основа на тази 
първоначална среща.
Предвидено е, че след участието си в програмата на семинара, членовете на групата 
биха се чувствали по-силни/по-сигурни да вземат положителни решения в живота си 
и да бъдат по-способни да изразят чувствата си. 
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Име на организацията / 
държавата

„Citizens Theatre”, Шотландия

Заглавие на семинара Жени, подложени на алтернативни мерки за 
задържане (прочетете блога тук)

Контекст за изпълнение Програмата на семинара беше създадена в 
партньорство с 218-та Служба за жените, базирана в 
Глазгоу, Шотландия

Таргет група 218-та Служба е част от „Turning Point Scotland“ и 
осигурява алтернатива на задържането на жени в 
системата на наказателното правосъдие. Много от 
жените, които са включени в Служба 218,  имат редица 
тежки проблеми  като зависимост, проблеми с 
психичното здраве, лошо физическо здраве, травма, 
хронично ниско самочувствие, както и социална 
изолация.

Цели на семинара Целта беше да се развие самоувереност и да се 
предложи почивка от изпълнената със семинари и 
терапевтични сеанси програма в 218-ти Център.

Материали Ролки от кафява хартия, връв, ножици, цветна хартия 
и цветна връв.

Описание на сесиите / 
представяне на специфична 
техника, оказала се добра 
практика

 

Бяха проведени общо седем сесии с тази група. 
Обучаващите не се срещнаха с нито една от жените 
преди сесията. Първоначално в стаята имаше 
чувство на подозрение и негативна атмосфера, така 
че обучаващите бързо въведоха забавна, игрова 
дейност, с която се изследваше хартията и многото 
й употреби. Всички бяха окуражени да направят 
хартиен самолет и да напишат пожелания на гънките 
му, преди да го пуснат да лети в стаята. След това 
участниците бяха насърчени да направят всичко, 
което искат, от кафява хартия. Това даде добри 
резултати.

Незабавното удовлетворение от правенето на нещо 
с краен резултат означаваше, че охраната намали 
вниманието си и хората започнаха да се наслаждават 
на сесията. Всеки направи нещо - от голяма шапка до 
орел, седящ до гнездо с яйца. С тази група бе решено 
да се покаже пример за куклата преди задачата за 
създаване на кукли. Обикновено това не би било 
направено и групата ще работи по този процес заедно 
и постепенно като открие повече с напредването 
на задачата. Въпреки това, поради скептичните и 
подозрителни първоначални реакции в групата, 
обучаващите решиха, че това е правилният подход, 
за да спечелят доверието на членовете на групата. 
След като процесът на изработване бе напълно 
в ход, групата започна да реагира положително 
и се радва на създаването на кукли. Въпреки че 
разработването на сюжетни линии беше трудна 
задача за участниците, те в крайна сметка създадоха 
интересни истории, които бяха метафора на техните 
собствени истории.Разказите бяха доразвити и при 
добавянето на музика. Използването на музика 
и правото на собственост върху режисирането 
от членовете на групата беше особено успешен 
аспект на методологията, използвана с тази група. 
По време на сесията бяха представени шест нови 
материала (сребърно фолио, червен материал и 
големи листа картон). Целта е да се създаде пейзаж 
и да се изгради светът, в който живее куклата. Това 
беше приветствано от жените и те се наслаждаваха 
да добавят неща към вече създадените светове.
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Съвети от обучаващите Когато провеждате сесии, където няма предишна 
връзка между участниците и обучаващите, добра 
идея е да започнете със забавни, опознавателни/
разчупващи дейности, за да спечелите доверие и да 
създадете безопасна работна среда. Ако една група 
реагира положително на конкретна дейност (като 
добавяне на украшения към куклите), позволявайте 
на хората да изпълняват тази задача колкото е 
възможно повече време. Тази група ясно даде да се 
разбере какво са харесали и какво не, така че по-голям 
акцент беше поставен върху използване на времето 
за дейностите, които хората са харесали най-много. 
Ако работите с група, която прави опити да измисли 
нещо творческо, предлагайте предложения като 
отправна точка за участниците и насърчете груповата 
дискусия. Тази група откри, че „подскачащите“ идеи 
на групова дискусия е ползотворен метод.

Резултати Крайното представление се състоя по време на 
седмата сесия, с оживена аудитория от подкрепящи 
хора. Жените, въпреки че понякога се съпротивляваха 
по време на процеса, успяха да създадат значими 
сцени и да ги изпълнят пред публика. Това беше 
голям успех за тях.

Заглавие на казуса Персонализиране на кукла

Организация / държава „Citizens Theatre”, Шотландия

Описание на специфичната 
нужда, потребност / 
предистория

“C” влезе в една от сесиите с доста негативно 
отношение. Тя се запозна с редица материали, които 
могат да се използват за придаване на личност на 
куклите.

Скоро тя бе погълната от преобразяването на куклата 
си, това я отклоняваше от настроението, в което 
първоначално се намираше. „С“ беше привлечена 
от топката червена връв и разработи техника, чрез 
която да направи плитка на косата, върху която 
тя се бе фокусирала. След като добави червена 
коса, куклата й придоби съвсем нов образ. Тя беше 
доволна от усилията си и продължи положително 
останалата част от сесията.

Описание на съответните 
дейности на семинара

Освен че имаха кафява хартия като материал за 
изработване на кукли, обучаващите от театъра 
откриха, че допълнителните материали, като цветна 
хартия и цветна връв са добре приети от участниците. 
Хората с удволствие персонализираха своите кукли. 
Това им помогна  да почувстват, че техните кукли 
наистина са били тяхното алтер-его.

Научени уроци В случая с „С“ е необходимо нещо, което да насърчи 
по-позитивна нагласа по време на определена сесия. 
Тя отговори на предизвикателството как да добави 
украса и да разкраси куклата си, за да прилича 
повече на нея самата. Това й помогна да се свърже с 
куклата и задачите на групата през този ден.

Силни аспекти на учебния процес
Изработването на куклите е особено успешно с тази група, защото създаде чувството 
за общност. По време на този процес протече и разговор. Това даде на жените известно 
време за отдих от програмата им за детоксикация. Те успяха да обсъдят и други теми 
извън форума за възстановяване и през този период бяха споделени и проведени 
значими и смислени разговори. Участничките избраха свои любими песни, които да 
съпътстват изпълненията на живо. 
Жените се радваха на тази част от процеса и имаха силно изразени мнения за това 
коя музика е подходяща за всяка сцена. Това им помогна да работят уверено при 
изпълнението на живо.
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Работа с търсещи убежище / бежанци 
(CITIZENS THEATRE)

Вторите пилотни сесии се проведоха в групата „Bridging the Gap“ (Преодоляване на 
пропастта), базирана в Горбалс област в Глазгоу, Шотландия. Участниците бяха 25, а 
програмата за семинара се проведе през периода януари - февруари 2018 година. 
Тази група от възрастни е част от група случайни/нерегулярни посетители, която се 
среща през деня в социално слаб район на Глазгоу. 

Повечето от членовете на групата са търсещи убежище / бежанци, които са настанени 
в местния район. Останалата част от групата се състои от възрастни, които живеят в 
местността. Някои от тях са самотни родители или двойка, която има трудности при 
придобиването на знания и умения.  

Много от участниците присъстват, за да получат помощ при жилищно настаняване /
помощи за жилище/. За мнозинството присъствието им също е свързано с получаването 
на безплатна топла храна.

Тези пилотни семинари бяха ръководени от Нийл Пакхам (Neil Packham) и Луис 
Браун (Louise Brown) от „Citizens Theatre“/Гражданския театър/. Първоначално 
Нийл е бил обучаван като актьор и работи в театрална обстановка  повече от 28 
години. Специализира в работата с уязвими възрастни, затворници и хора, които 
се възстановяват. Луис работи в театралната индустрия повече от 20 години. Тя е 
изпълнител и водещ на семинари. Преди това е използвала кукли в сходен работен  
контекст. Специализира в работата с деца и възрастни със специални потребности.
За да се разберат напълно нуждите на групата, имаше срещи, които се проведоха 
с ръководителя на групата преди началото на програмата на семинара и се състоя 
посещение на мястото на семинара.
Беше договорено членовете на групата да се възползват от забавни дейности, които 
ще развият техните социални взаимодействия и самочувствие. 
Също така беше обнадеждаващо, че семинарите щяха да помогнат за развитието на 
уменията по английски език за някои от участниците. На тази среща беше планирана 
програма на семинара.

Слаби аспекти на учебния 
процес
Когато жените бяха натоварени със 
създаването на сюжет за своите 
кукли, те се опитваха да направят 
това успешно. Това изискваше 
творческо мислене, преговори и 
компромиси. Много от жените не 
успяха да допринесат напълно за 
тази част от процеса. Педагозите 
трябваше да ги насочват 
настоятелно за този елемент от 
програмата на семинара.
Психодраматичните техники 
не могат да бъдат проведени с 
тази група. Обучаващите смятат, 
че би било неподходящо да се 
изследват в дълбочина аспекти от 
личния живот на жените, когато те 
са толкова уязвими. Вместо това 
метафорите на техния живот / 
надежди и мечти бяха представени 
на групата за дискусия и 
експериментиране. Ако с групата 
бе прекарано повече време преди 
провеждането на семинарите на 
„СС“, обучаващите може би биха се 
почувствали по-удобно да въведат 
психодраматичните техники, тъй 
като участниците биха имали 
повече връзка с тях.
Както при всички пилотни 
работни групи, присъствието на 
участниците беше спорадично. 
Нови членове се присъединиха 
към групата на различни етапи 
и някои от жените, които бяха 
посещавали една седмица, не 
бяха там следващата. Това беше 
проблематично и обучаващите 
трябваше да имат поглед над 
целия процес, за да се гарантира, 
че всички са напълно ангажирани.
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Беше предвидено след участие в семинара, членовете на групата да имат по-
нататъшно развитие на отношенията си с другите от групата и че тези, които по-малко 
владеят английски, биха се чувствали уверени да установят / развият отношения с 
другите. 

Име на организацията / 
държавата

„Citizens Theatre”, Шотландия

Заглавие на семинара Работа с търсещи убежище / бежанци (прочетете блога тук)

Контекст за изпълнение Семинарът беше създаден в партньорство с 
общностната група: „Bridging the Gap“ /Преодоляване 
на пропастта/, базирана в Горбалс в Глазгоу, Шотландия.

Таргет група Повечето от членовете на групата са търсещи убежище 
/ бежанци, които са настанени в местния район. 
Останалата част от групата се състои от възрастни, които 
живеят в района. Някои от тях са самотни родители или 
двойка, която има трудности при придобиването на 
знания и умения. Много от участниците присъстват, за 
да получат помощ при жилищно настаняване /домашен 
офис/ помощи. За мнозинството присъствието им също 
е свързано с получаването на безплатна топла храна.

Цели на семинара Членовете на групата да се възползват от игрови 
дейности, които ще развият социалните взаимодействия 
и самочувствието им.

Семинарите могат да подпомогнат развитието на 
английски език за търсещите убежище / бежанците

 Членовете на групата ще имат по-нататъшно развитие 
на отношенията си с другите от групата.

Материали Ролки от кафява хартия, връв, ножици и цветна хартия.

Описание на сесиите 
/ представяне на 
специфична техника, която 
се оказа добра практика

 

Обстановката, в която се проведоха сесиите, беше 
натоварена, шумна и с много несвързани дейности, които 
се случваха наведнъж в стаята на семинара. 
Групата използваше “drop-in” формат, така че 
участниците пристигаха в различни етапи по време 
на сесията и често трябваше да тръгват преди края на 
определеното време. Имайки предвид тези фактори, 
преподавателската програма, която беше възприета от 
обучаващите на „Citizens Theatre” /Гражданския театър/, 
изискваше дейностите да бъдат прости, кратки и да 
предлагат незабавно удовлетворение на участниците. 
Бяха извършени много от дейностите, описани в 
Методическите указания. Въпреки това дейностите, 
които изискват повече внимание, време и индивидуален 
принос за по-голяма дискусия в група (като дейността 
„Път“, описана в Методическите насоки), не можаха 
да бъдат изпълнени. По-голямата част от вниманието 
по време на първите три сесии беше насочено към 
изработване на кукли и проучване кои са те и техните 
личности. Много от дискусиите се проведоха поотделно с 
участници, а не от целите групи, за да изследва връзката 
на всеки участник с творението му.

Чрез четвърта сесия стана ясно, че представянето на 
живо пред аудитория не е подходящо за тази група. 
Вместо това участник от групата предложи да се 
създаде филм. Това позволи сцените да бъдат заснети, 
когато бяха готови. Всички се съгласиха, че това е добро 
решение. С това решение участниците обособиха три 
места в помещението за заснемане: кухнята, детската 
площадка и зоната с маси и столове. След това фокусът на 
участниците се насочи към пресъздаването на истории, 
които биха могли да се проявят във всяко едно от тези 
места, използвайки кукленото изкуство. Бяха създадени 
подгрупи и разработени истории.
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Разказите бяха прости, за да позволят на всички в 
групата да се включат ефективно (в рамките на всяка 
група имаше много различни езици). По време на 
петата сесия всяка сцена беше заснета. Въпреки 
това се налагаха промени в последната минута в 
подгрупите поради липсата на хора. Куклите бяха 
„приети“ от новите членове на подгрупите. Всичко това 
се управляваше бързо и всички бяха готови да бъдат 
полезни, да допринесат с каквото могат, за да накарат 
идеята си да проработи.
Три сцени бяха заснети успешно и тези кадри бяха 
редактирани, за да се получи филм. Това може да се 
намери тук.

Съвети от обучаващите В натоварена среда е важно да имате много 
предварително нарязани листове хартия и 
предварително срязана връв. По време на сесията 
нямате време да правите това. От съществено значение 
е, когато работите с голяма група хора, да има поне 
двама обучаващи, които да изпълняват сесиите. Някои 
участници управляват процеса на вземане на решения 
независимо, но много от тях се нуждаят от помощ, 
докато не разберат напълно процеса. Някои хора се 
борят със затягането и връзването на връвта. Също така 
е важно обучаващият да не поема процеса на вземане 
на решения. Куклите трябва да бъдат направени от 
участниците, с насоки от обучаващите. Когато се работи 
с голяма група хора (в случая имаше 25 участника), 
е задължително куклите да се съхраняват по начин, 
който помага да се знае кой е техният собственик. На 
всяка кукла бе поставена табелка в основата на „врата“ 
с инициалите на собственика.

Членовете на групата говореха много различни езици, 
и не всички говореха английски, така че понякога 
комуникацията се оказа трудна. В тази ситуация 
дейностите, които се фокусираха върху „правенето”, а 
не върху „говоренето”, помогнаха на участниците да 
постигнат своята цел.
Заснемането на сцените, използвайки средата 
на групата и познати обекти, е потенциално 
удовлетворяваща алтернативна форма на кулминация 
пред изпълнението на живо.

Резултати Тази голяма етнически разнообразна група от 
възрастни, много от които говорят ограничено 
английски, успя успешно да създаде кукли и да работи 
съвместно, за да представи сцени, които са заснети.
Изборът на филмиране на финалните сцени, а не на 
изпълненията на живо, доведе до успешна кулминация 
за всички участници.

Заглавие на казуса Създаване на бягство от ежедневието

Организация / държава „Citizens Theatre”, Шотландия

Описание на 
специфичната нужда, 
потребност / предистория

„Р“ беше жена на около 50 години. Участва в пилотните 
семинари на „Bridging the Gap“/Преодоляване на 
пропастта/. Беше личност, която работи усърдно и 
самостоятелно. Погълната бе от процеса на правене 
на куклата. Тя дойде на всички сесии и допринесе 
много за груповите задачи и репетициите на сцените.
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Силни аспекти на учебния процес
Предварителното нарязване на хартията и връвта на използваеми парчета 
проработи много добре. По време на сесиите нямаше да има достатъчно време, 
за да се изпълни тази задача и тъй като някои от участниците доведоха малките 
си деца на сесиите, ножиците трябваше да се използват внимателно и пестеливо.
Изборът да се заснеме финалното представяне, а не да се изпълни на живо, беше 
положително решение. Това доведе до подновено вълнение за участниците на 
етап, в който те можеха да загубят фокуса и ентусиазма си. Беше полезно всички 
да работят заедно около една голяма конфигурация от маси, което помогна да се 
запази фокусът в натоварена и хаотична среда. Като цяло атмосферата, създадена 
в стаята, беше положителна и окуражаваща. Всички се наслаждаваха на сесиите 
и възприеха дейностите. В стаята бе установен много добър разговор. Имаше 
забавна, игрова атмосфера.

Някои от куклите бяха запазени от групата и останаха за Международния 
ден на жената, месец след първоначалния проект. Това е ясна индикация за 
въздействието на проекта върху групата. 

Слаби аспекти на учебния процес

Поради това колко заета беше стаята и това колко голяма беше групата се 
усещаше, че за някои дейности не е отделено времето, което заслужават. В една 
подредена среда ще бъде отделено повече време за анализ и размисъл, но това 
не винаги е постижимо.
Трудно беше да се управлява непостоянното присъствие на членовете на групата. 
Това доведе до увеличаване на времето, определено за изработката на куклите, 
за да позволи на онези, които са пропуснали, да наваксат. Предварителното 
планиране на сесиите беше трудно, тъй като не се знаеше кой ще бъде там през 
цялото време.

На въпроса дали куклата й напомня за никого, без 
колебание тя я оприличи на себе си. Тя каза, че е 
като кукла в домашното си положение и че е била 
дърпана в много различни посоки от семейството си. 
Коментира, че дейностите с куклата са терапевтични 
за нея. Тя бе погълната от процеса на изработването 
ѝ и каза, че това й дава чувство за освобождаване. 
Участничката сподели на преподавателите, че по 
време на куклените сесии се чувства така, защото 
не трябва да носи отговорност за всички останали, 
както прави вкъщи.

Описание на съответните 
дейности на семинара

Този участник търсеше място и искаше да отдели 
малко време за себе си, за да проучи собствената си 
позиция в семейството и живота си. Времето, което 
прекарваше в правенето на куклата и откритието коя 
е тя всъщност, беше ценно за нея. Тя си позволи да 
насочи вътрешните си разочарования и да ги види 
през куклата си.

Научени уроци Този казус е добър пример за това как процесът 
“СС“ може да отключи креативността на хората и 
да им даде разрешение да „играят” в безопасна, 
неосъждаща среда. За „Р“ простият процес на 
получаване на време, пространство и насоки 
беше изключително терапевтичен. Не трябва да 
подценяваме как малките неща могат да окажат 
огромно въздействие.
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Пенсионирани и безработни жени 
(BABILONAS)

В Литва „Youth Centre Babilonas“ /Младежки център Babilonas/ работи с две групи 
пенсионирани безработни жени - жени на кръстопът, които са поканени да 
участват в пилотните семинари на проекта „CC“. 
Жените бяха на различна възраст, от различни социални среди и не се познаваха 
преди проекта. Семинарите бяха ръководени от обучаващите на „Babilonas“: Аруне 
Таунъте (Arune Taunyte) - дизайнер и възпитател за възрастни, който има опит 
като експерт и обучаващ по европейски и национални проекти за неформално 
образование, основани на художествени и артистични техники. Нейният опит в 
психодрамата е полезен и за работа с уязвими групи за социална интеграция. 
Роланда Слижение (Rolanda Sliazienė)- обучаващ, преподавател и консултант в 
областта на младежкото развитие и образованието за възрастни, практикуваща 
дейности в сферата на неформалното образование и емоционалната 
интелигентност. Тя е с богат опит в европейски и национални проекти, базирани 
на художествени и артистични техники, които също се прилагат при уязвими 
групи.
За да разберат по-добре потребностите на групата, обучаващите започнаха 
семинарите с упражнение, което позволи на участниците да изразят своите 
потребности и очаквания.
Определението „жени на кръстопът” беше привлекателно за жените, които бяха 
объркани и се чувстваха несигурни за бъдещето си. Участниците изразиха главно 
необходимостта от повишаване на самочувствието си. Някои от коментарите, 
получени от жените, включват:
       • чувство на самота
       • вътрешен страх
       • чувство на безполезност
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       • усещане за празнота и тъга
       • преживяване на духовна, физическа, емоционална умора
       • не могат да намерят себе си
       • не могат да видят смисъла на живота
       • не са сигурни как да бъдат полезни като членове на общността
       • чувство на треяожност и несигурност за настоящето и за бъдещето
       • чувстват се като непознати
       • чувство на депресия

Жените трябваше да спечелят доверие и да повярват в собствения си творчески 
и социален потенциал, за да могат да се променят.
Онези от тях, които решиха да участват, дойдоха на семинара с различни очаквания. 
Някои смятаха, че ще бъде семинар, само за да се направи атрактивна кукла, 
въпреки че заглавието на проекта кара други сред тях да мислят, че може да става 
дума за терапевтична група. В началото беше важно да се разберат очакванията 
на участниците и да се приведат в съответствие с целите на семинарите.
След приключването на семинарите прогресът в отношението на участниците, 
самочувствието, творчеството, нарастващите способности за самоанализ и 
действие в група беше очевиден.
Участвайки в програмата на семинара, жените придобиха повече увереност в 
себе си и бяха насърчавани да изразяват своите проблеми и чувства. 
Повиши се доверието им в собствения им потенциал. Усъвършенствани са и 
уменията им за комуникация и работа в екип.

Име на организацията / 
държавата

„Youth Centre BABILONAS”, Литва

Заглавие на семинара Пенсионирани и безработни жени (прочетете блога 
тук)

Контекст за изпълнение Семинарът се проведе в партньорство с „Vilnius 
Puppet Theatre“ (Литва).

Таргет група 9 жени: безработни, разведени, пенсионирани, на 
възраст 38-70 години.

Цели на семинара Да запознае участниците с огромните възможности 
на кукления театър, с помощта на които се провежда 
образователната сесия в професионален куклен 
театър. Да подготви участниците за по-нататъшни 
сесии с куклена анимация. 

Материали Различни видове кукли.

Описание на сесиите 
/ представяне на 
специфична техника, 
която се оказа добра 
практика

С тази целева група бяха проведени 8 сесии в 
съответствие с Методическите указания. 
След сесията, включваща създаването на кукли, 
се състоя последваща сесия  в куклен театър във 
Вилнюс. 
В специфичната среда на кукления театър 
професионалният кукловод представи различни 
видове кукли, насърчи участниците да опитат 
различни техники за анимация на кукли. Основните 
акценти, включени в сесията, бяха: чрез марионетката 
може да се отговори на възгледите на хората, 
марионетката помага да се изразят емоции и човек 
може да притъпи чувството на самота. Куклата става 
символ на личността, метафора, вид обобщение. Тя 
може да прави действия, които са по-универсални. 
Куклата може да помогне да се наблюдава проблема 
отстрани и да се търсят решения в минимизиран 
модел на реалността. 
Така че кукленото изкуство може да бъде един от 
най-добрите начини за намиране на решение. 
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Чрез марионетката човек може да общува: ако той 
не смее да говори за себе си, дайте му кукла и го 
оставете да говори. Не е неудобно дори да се направи 
грешка - това ще бъде грешката на куклата. Куклата 
може да бъде важна за изкуството, за терапията и за 
възприемането на света. При съвременното куклено 
изкуство има тенденция повече да се създава 
илюзия за проблема и да се търси решение, вместо 
да се създава илюзия за перфектно поведение на 
куклата. В началото на следващото действие беше 
организирана сесия за размисъл относно кукления 
театър. Участниците изразиха мислите си: те бяха 
впечатлени от всеотдайността и професионализма 
на кукловода и изпитаха приятното усещане, че той 
се грижи за тях. Една от участничките беше скептична 
в началото: трябва ли просто да слушаме? Но 
преживяването се оказа интересно и релаксиращо 
за нея и за останалите. Една от участничките напълно 
промени мнението си за кукления театър. Преди 
това тя беше настроена отрицателно за това. „Беше 
ми много интересно да се опитам да анимирам 
различни кукли.“

Съвети от обучаващите Обучаващите препоръчват посещения на местни 
куклени театри с групи за образователни сесии, ако 
имате харизматичен кукловод, който да ги представи. 
Преподавателите препоръчват, ако е възможно, да 
бъде поканен професионален кукловод, който да 
модерира темите за куклен спектакъл и да даде 
някои професионални съвети за анимирането на 
куклите.

Резултати Участниците бяха очаровани от огромните 
възможности на кукленото изкуство. 
След сесията в кукления театър участниците бяха 
вдъхновени и нетърпеливи да започнат анимирането 
на своята кукла.

Заглавие на казуса Да разменят внезапно куклите си и да се помогне на 
участниците да създадат по-близки отношения със 
самите себе си.

Организация / държава „Youth Centre BABILONAS”, Литва

Описание на специфичната 
нужда, потребност / 
предистория

Можеше да се почувства, че участничка „Е“ е малко 
скептична по отношение на направата на куклата, тя 
не беше доволна от това, което направи: „Свикнала 
съм да правя нещата качествено. Не успях да направя 
тази кукла толкова добре, колкото бих искала. Тя не е 
готова, трябва да бъде облечена по по-сложен начин.“ 
Може да се усети, че „Е“ не признава пред себе си как е 
в търсене на съвършенството. Не можеше да се хареса 
себе си такава, каквато е.

Описание на съответните 
дейности на семинара

След като бяха направени куклите, след като им бяха 
придадени образ и характер, участниците седнаха в 
кръг, държейки своите кукли, размишлявайки за своя 
опит. В края на сесията за размисъл обучаващите 
внезапно размениха всички кукли, така че всяка жена 
да получи „непозната“ в скута си. Обучаващият казва: 
„Ами ако ти кажа, че сега тя е твоята кукла?“ Голямото 
смущение сред участниците беше очевидно.
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Някои възкликнаха спонтанно: “Не!” Докато обмисляше 
тази размяна, една от участничките каза, че не познава 
куклата и че ще й трябва време да я приеме и опознае.
Друга участничка сподели, че всеки влага собствената 
си енергия в куклата и би искала да си получи своята 
собствена обратно. Участничката „Е” каза, че силно 
желае да си върне куклата  и че е разбрала колко скъпа 
е тя за нея. Видяла я е в различна светлина, защото 
в този момент е почувствала, че куклата по някакъв 
начин е станала част от самата нея.

Научени уроци Не беше необходимо да убеждават участничката „Е”, че 
нейната кукла е добре направена. Когато куклите бяха 
разменени, тя сама беше осъзнала връзката между 
нея и куклата ù.
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Жени на кръстопът (BABILONAS)
Име на организацията / 
държавата

„Youth Centre BABILONAS”, Литва

Заглавие на семинара Жени на кръстопът (прочетете блога тук)

Контекст за изпълнение Семинарът се проведе в партньорство с „Vilnius 
Teachers’ House“, Литва.

Таргет група 11 жени „на кръстопът” (безработни, пенсионирани, 
разведени, изправени пред различни сложни 
ситуации в живота си, изгубени в намирането на 
вярната посоката в живота). Участниците бяха от 
различна възраст, различна социална среда.

Цели на семинара Целта е да се развие самоувереност и социални 
умения, да се повиши креативността и самочувствието, 
давайки възможност на участниците да се включат 
отново в активния социален живот, да вземат решения, 
да си сътрудничат.

Материали Ролки от кафява хартия, връв, ножици, цветни лепящи 
се листчета, различни цветни парчета плат, хартиени 
листове А4, флипчарт, маркери.

Описание на сесиите 
/ представяне на 
специфична техника, която 
се оказа добра практика

Бяха проведени общо 7 сесии с тази група жени. 
Сесиите се проведоха в съответствие с Методическите 
указания, но обучаващите използваха някои нови 
подходи. По време на едната от сесия се имаше 
за цел да се създаде по-тясна връзка с куклите и 
да се придобият умения за анимиране на кукли. 
Обучаващите демонстрираха техниката за анимиране 
на кукла, как трима души трябва да анимират една 
кукла.

В началото участниците бяха поканени да правят 
прости упражнения за куклена анимация, като все 
още само един човек прави движения на главата и 
ръцете на куклата:
 • Куклите се поздравяват по различни начини 
(ръкостискане, повдигане на ръката, покланяне на 
главата, прегръдка и др.)
• Куклите създават динамичен механизъм, 
присъединявайки се към общата композиция една по 
една със специфично движение и звук.
Един участник „помага” на куклата си да направи 
движение, което лесно може да бъде разпознато от 
другите участници като просто действие (разресване 
на коса, танци, миене на зъби и др.). Друг участник 
със своята кукла се присъединява и пита: „Какво 
правиш?” Отговорът на първата кукла трябва да е 
различен от действието ѝ. Втората кукла извършва 
движението, направено от предишната кукла. Куклите 
се сменят на случаен принцип. Участниците с техните 
си кукли се присъединяват, когато почувстват, че 
трябва да направят това, колкото пъти пожелаят. 
Гимнастическите упражнения за всяка кукла, 
режисирана от създателя си, вече бяха анимирани от 
още 3-ма участника. Всеки участник като режисьор 
демонстрираше или обясняваше движението, което 
искаше неговата кукла да извърши и 3-ма други 
участници съответно я анимираха. Тези упражнения 
стимулираха спонтанността и сплотяваха участниците 
от куклената анимация до цялостна история. 
Те също така увеличиха комуникационните и 
координационни умения на участниците.
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Съвети от обучаващите Спокойната фонова музика помага да се създаде 
безопасна атмосфера по време на груповата работа. 
Обучаващите трябва да бъдат гъвкави и внимателни, 
да намират начини, които биха били оптимални 
за всички участници,  доста различаващи се по 
възраст и житейски опит. Задачите за придобиване 
на умения за куклена анимация трябва да стават 
все по-комплексни, за да насърчат участниците към 
постепенно усложняваща се анимация на куклите.

Доверието в творчеството на участниците спомага за 
постигане на изненадващи резултати.

Резултати Участниците разбраха колко е важно да бъдат гъвкави 
и отворени в общуването с другите. Някои от тях 
бяха наясно, че трябва да бъдат по-приспособими 
в отношенията си с други хора. Те са насърчавани 
да разсъждават открито за себе си и да го споделят. 
Участниците научиха много един от друг, а и също   
колко е важно да си даваме сметка за  разнообразието 
от хора, да признаем, че различията са източник 
на познание за себе си и другите. Семинарите 
укрепиха социалните умения на участниците. Куклена 
анимация, водеща до съдържателен етюд, изисква 
екипна работа: много разбирателство, общи решения, 
внимание, търпение, толерантност, координация, 
които са много важни за култивирането на активен 
социален и професионален живот.

Заглавие на казуса Да прекараш пълноценно време с куклата си.

Организация / държава „Youth Centre BABILONAS”, Литва

Описание на специфичната 
нужда, потребност / 
предистория

Почувства се голяма вътрешна тъга в участника “Н”. 
Тя направи кукла, но не беше доволна от нея: „Имам 
чувството, че тя е много честна, но и някак си напрегната, 
дори малко слаба. Аз я виждам, но не виждам връзката 
й с други хора, с нейното обкръжение. Тя не се 
усмихва, не се смее, нито плаче, сякаш е наполовина 
жива. Не знам как би могла да придобие жизненост…“. 
Връзката на „H“ с нейната кукла беше задълбочена 
и провокираща размишления. Между сесиите тя 
взе куклата у дома и промени малко външния ѝ вид. 
След като прекара пълноценно време с куклата си по 
време на една от сесиите и след като разговаря с нея 
и танцува, отношението на „H“ се промени:
„Моята кукла се смееше, макар че тя е сама, много 
самотна... Тя ми каза, че съм я стегнала твърде много. 
Не съм питала защо се смее… не сме се смели заедно… 
но толкова много радост сега лъха от нея. Наслаждавах 
се на тази нейна емоция, връзката ми с куклата се 
промени - не искам вече да я унищожавам. Тя е жива“.
Това беше момент,в който обучаващите започнаха да 
наблюдават много повече жизненост и самоувереност 
при участника “H”.

Описание на съответните 
дейности на семинара

След сесията за персонализиране, придаване на 
характер и образ на куклите, по време на следващата 
сесия обучаващите помолиха участниците да прекарат 
до 20 минути в общуване с тях - да свирят, танцуват, 
пеят, говорят, обсъждат или просто мълчаливо да 
останат заедно. Този процес задълбочи връзката на 
участниците с техните кукли (с тяхното „алтер его“) и 
поднесе изненадващи нови открития и прозрения. 
Релаксиращата фонова музика беше полезна по 
време на тази дейност.
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Силни аспекти на учебния процес
Като силна страна обучаващите подчертават простата техника на правене на 
кукли, емоционалната връзка между куклата и създателя ѝ, възможността 
да  говорят за себе си и за другите индиректно, чрез куклата, като осигуряват 
достатъчно време и място за размисъл и обратна връзка.
Докато се провеждаше процеса на “запознаване” с куклите, обучаващите 
направиха така че всички кукли да седнат една по една на стол в кръга, в който 
бяха седнали участниците, и всички участници да я характеризират и да я 
обсъждат. Създателят на куклата беше последният, който говореше за нея. 
Обучаващите препоръчват този начин, защото помага да се говори косвено за 
човека, който е направил куклата. И както по-късно отразиха участниците, това 
им е помогнало да видят себе си отвън и някои неочаквани неща бяха изведени 
на повърхността.
Гъвкавостта на метода и голямото разнообразие от техники за използването му 
(театрални етюди, психодраматични техники, групови упражнения, упражнения 
за повишаване на творчеството и т.н.) са силните страна на методологията на 
проекта „CC“. Доверието в творчеството на участниците помогна да се постигнат 
изненадващи резултати. 
Методът CC дава на участниците свободата да говорят за себе си и за другите 
косвено. Той засилва социалните умения на участниците. За да се анимират 
кукли в смислена история, се изисква не само творчеството на отделните 

хора, но най-вече работа в екип: 
много разбирателство, общи решения, 
внимание, търпение, толерантност, 
координация и др.

Слаби аспекти на учебния процес
Слабостите бяха свързани главно с 
практическит въпроси. В случая с 
„Babilonas“ обучаващите трябваше да 
подгреят групата, защото участниците 
не се познават и за да се случи това, се 
изисква допълнително време.
Усложнението се състоеше в това, че в 
графикът на сесиите имаше доста дълги 
периоди на прекъсване между тях и не 
всички участници имаха възможност 
да присъстват на всички сесии. 
Реинтеграцията на групата изискваше 
непрестанно допълнително време и 
дейности.

Всеки път, когато обучаващите подготвяха 
плана на семинара по един начин, 
процесът често преминаваше по различен 
начин от този, по който бе планиран. 
Поради някаква емоционална отвореност 
на една или друга жена, това беше другата 
причина, заради която обучаващите 
трябваше да бъдат много гъвкави и се 
нуждаеха от повече време, отколкото 
първоначалното, което бяха планирали.

Научени уроци В случая с „Н“ бе необходимо достатъчно време, за да 
опознае куклата си, нейното „алтер его“. 
Тази комуникация й помогна да намери някаква 
вътрешна радост и да започне постепенно да я 
развива. Други участници също откриха много повече 
за себе си по време на тази дейност, споделяйки 
своите разсъждения след нея.
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Семинарите в Палермо започнаха в края на март 2018 г. Те бяха проведени от Дарио 
Феранте (Dario Ferrante), подкрепен от Лорела Либечио (Lorella Libeccio), като и двамата 
присъстваха на курса за обучение в Глазгоу.  Dario Ferrante е обучаващ и фасилитатор 
по европейските проекти, който се занимава главно с целеви групи в неравностойно 
положение, като мигранти, търсещи убежище и млади хора с ограничени възможности. 
Lorella Libeccio е психолог, който активно участва в проекти на общността.
Дванадесет бежанци и двама преподаватели от центровете за лица, търсещи убежище, 
участваха в пилотните сесии на семинара: всички мъже-бежанци от Сенегал, Мали, 
Кот д’Ивоар и Бангладеш. Участниците дойдоха от три бежански центрове в Палермо. 
На седмична база бяха организирани пет семинара, продължили по 2,5 - 3 часа. Едно 
изпълнение на кратка история, създадена от групата участници, беше поставено в края 
на пилотните сесии през юни 2018 година.
Работата с групата бежанци беше предизвикателство, защото най-очевидната 
трудност беше мотивацията на участниците. Тъй като често се фокусират върху това 
да чакат своите документи от бавната бюрокрация, бежанците губят желанието си да 
изпитат нови неща, особено що се отнася до формите на изкуството (тъй като те нямат 
материален резултат). 
Семинарът по проекта беше полезен за преодоляването на различните препятствия, 
пред които са изправени бежанците и търсещите убежище в трудната фаза на 
интеграцията: в допълнение към проблемите, свързани с бюрокрацията, човек трябва 
да мисли за езикови и културни недоразумения, дискриминационни нагласи и слаба 
откритост към тях. Основната цел беше да се засили самочувствието на участниците. 
Театърът може да насърчава нови взаимоотношения, основани на доверие и 
диалог: елементи, които със сигурност засягат психологическото благосъстояние 
и които помагат на бежанеца да стане активен гражданин в приемащото общество. 
Окончателната система за сертифициране беше полезна за убеждаване на мигрантите 
да завършат тази възможност за обучение.

 Работа с мигранти
 (CSC DANILO DOLCI)

Име на организацията / 
държавата

„Centro per lo Sviluppo Creativo “Danilo Dolci” (CSC), 
Италия 

Заглавие на семинара Работа с мигранти (прочетете блога тук)

Контекст за изпълнение Сесиите на семинарите се проведоха в офиси на CSC, 
в залата за обучение на CSC, в сътрудничество с три 
центъра, посрещащи мигранти в Палермо.

Таргет група Мигранти и лица, търсещи убежище, пребиваващи 
в бежански центрове в центъра на Палермо и 
предградията, идващи от Сенегал, Мали, Кот д’Ивоар 
и Бангладеш.

Цели на семинара • Повишаване на самочувствието на участниците;
• Да подобри езиковите им умения;
• Да се развие способността им за работа в групи;

Материали Кафява хартия, връв, парчета плат, ножици, тиксо, 
различни предмети в стаята, цветна хартия, кутия 
„Творческо мислене” (чанта, пълна с различни 
предмети, които „CSC“ използва в сесиите за творческо 
мислене);

Описание на сесиите / 
представяне на специфична 
техника, която се оказа 
добра практика

 

Цикълът на семинара в офиса на  „CSC Danilo Dolci“ 
като цяло следваше учебната програма, описана в 
Методическите указания. Първата сесия започна с 
прожекцията на видео, показващо как да създадете 
своя собствена кукла с хартия и връв. След като 
изгледаха  видеото, участниците и обучаващите 
седнаха в кръг около набор от различни материали, 
предварително подредени от обучаващите. 
Фасилитаторите започнаха втората сесия с дейността 
„Два стола“. След това фасилитаторите използваха 
техниката „Столове-персонажи“, за да помогнат на 
участниците да създадат история.
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По мнение на фасилитаторите тази техника е подходяща 
за стимулиране на въображението на участниците, 
след което се изразява в писмена форма, а не устно, 
така че да се тестват техните умения за писане. 
Участниците използваха материали и предмети, 
намиращи се в помещението, както и чанта, пълна с 
различни предмети, които „CSC“ използва по време на  
сесиите за  „творческо мислене“: нещо като магическа 
кутия, пълна със странни и необичайни обекти. След 
това в стаята беше поставен още един стол, този път 
положен  на пода на обратно. За втори път групата беше 
помолена да превърне стола в образ, както преди.

Съвети от обучаващите Една критична ситуация се създаде от факта, че 
участниците от Бангладеш веднага придадоха 
религиозен смисъл на създаването на кукли, защото 
в тяхната култура създаването на кукли е израз на 
поклонничество и молитва. Един от участниците 
коментира: „Другите кукли са християни, а нашите не 
са…“.  
Също така за някои религии в Бангладеш се създава 
кукла, за да се покланяте на нея, но след като я 
използвате за религиозни цели, вие я изхвърляте. 
Затова открихме, че кукленият метод не е подходящ 
за социалната интеграция на мигранти от Бангладеш, 
тъй като те разглеждат дейността в контекста на своите 
религиозни убеждения и след създаването на куклата 
я отхвърлят.

Дейността  „Два стола“ не работеше много добре с 
тази целева група, тъй като езиковите бариери бяха 
твърде големи, за да се преодолее сложността на 
описването на чувствата и емоциите през първата 
сесия. Някои от участниците, търсещи убежище, бяха 
току-що пристигнали в Сицилия или бяха с малко 
езикови умения, така че методът „Два стола“ не беше 
толкова успешен.
Използвайте техниките за „креативно мислене“. 
Участниците използваха материали и предмети, 
които бяха в стаята, заедно с чанта, пълна с различни 
неща и предмети, които „CSC“ използва за „творческо 
мислене“. Това е нещо като магическа кутия, пълна със 
странни и необичайни предмети. Тези инструменти са 
много полезни за стимулиране на въображението и 
участието на участниците.

Резултати Участниците подобриха езиковите си умения и 
способността си да се изразяват публично. Развиха 
се и самочувствието и любопитството им. Крайното 
представление ангажира участниците в нови ситуации 
и им даде огромно удовлетворение, тъй като публиката 
наистина се наслаждаваше на представянето. 
Кукленото изкуство стимулира нови взаимоотношения, 
основани на доверие и диалог: елементи, които 
със сигурност са повлияли на психологическото 
благосъстояние на участниците и са спомогнали на 
мигрантите да бъдат активни граждани в приемащото 
общество.
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Заглавие на казуса Лидерът „С“

Организация / държава „Centro per lo Sviluppo Creativo “Danilo Dolci” (CSC), 
Италия

Описание на специфичната 
нужда, потребност / 
предистория

„С“ (мъж на 20 години) беше най-ангажираният и 
активен участник в пилотните семинари от самото 
начало. Неговата лична история е обща за много 
търсещи убежище: дълъг и труден път за достигане до 
Европа през Либия с лодка, на която рискува живота 
си. Сега „С“ е приютен в център за търсещи убежище 
близо до Палермо.

Описание на съответните 
дейности на семинара

„С“ не пропусна нито една семинарна сесия и беше 
много ентусиазиран от куклено си приключение. Той 
също така участва активно в изготвянето на сценария 
на финалната сцена и вдъхнови всички останали 
участници да поемат водещата роля при изготвянето 
на окончателната версия на историята. „С“ също 
така допринесе за създаването на многото помощни 
елементи, използвани в крайното изпълнение: 
футболно игрище, цели и обекти за описване на 
развитието на историята.

Научени уроци „С” използва този придобит опит, за да разшири 
хоризонтите си: той иска да продължи да участва във 
възможностите за обучение, предлагани от „CSC Danilo 
Dolci“. Това означава, че новите и иновативни методи на 
обучение могат да предизвикат волята на мигрантите 
да участват в учебни дейности, които могат да им 
помогнат по пътя на тяхното социално интегриране. 
Също така е ясно, че куклената техника трябва да се 
използва много съзнателно, тъй като мигрантите имат 
специфични нужди от културно посредничество и 
може лесно да се приеме като „обида“ поради техните 
религиозни убеждения и вяра.

Силни аспекти на учебния процес
Създаването на кукли е привлекателна техника за привличане на вниманието на 
участниците и гарантиране на постоянната им ангажираност. 
Силна страна при създаването на куклите беше забавната страна на процеса. 
Общите преимущества на кукленото изкуство като образователен метод са:
- По-лесно е да общувате с другите: борба със срамежливостта и изолацията
- По-добро идентифициране и умения за имитация
- По-добро изразяване на чувства и емоции
- По-добри езикови умения: свободно владеене, използване на нови думи
- Творчество: разказване на истории
- Създаване на екип и екипна работа
В Италия, например, кукленият метод може да бъде добър начин да се помогне на 
мигрантите да научат италиански език и да повишат езиковите си умения. 
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Слаби аспекти на учебния процес
Понякога за тази целева група някои упражнения бяха твърде сложни и езиковите 
бариери бяха твърде високи, за да бъдат преодолени, например техниката  „шал“ 
за оценка и обратна връзка не е приложима за мигрантите. За създаването на 
обща история, например, обучаващите поискаха от двете групи (едната от Африка 
и втората от Бангладеш) да говорят за своите традиции и споделени ценности. 
В резултат на това участниците се чувстват ангажирани и се интересуват от 
създадените истории.
Методите за оценка като „Два стола“ също се оказаха неподходящи, защото 
участниците се чувстват неудобно, седнали в необичайна позиция.
Разказването на лични истории също е неприложимо, тъй като някои от тях са 
свързани с чувствителни въпроси като просене и  употреба на алкохол.
Куклите са все по-малко популярни в глобализирания свят, като основният 
недостатък е да се намерят артисти, които да си сътрудничат, да споделят своя опит 
или да обучават други фасилитатори.
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Жени от квартали в неблагоприятно 
положение (CSC Danilo Dolci)

Вторите пилотни сесии бяха осъществени с група жени в неравностойно 
положение. Мястото беше „Spazio Donna“ на площад Sturzo №44 в Палермо, Италия. 
Фасилитатори: Дарио Феранте (Dario Ferrante)- ръководител на проекта CSC Danilo 
Dolci, подкрепен от Емилиан Мунджовано (Emiliano Mungiovino) и Грейс Ширино 
(Grace Sciarrino)- социален работник в „WeWorld“. Десет жени и двама преподаватели 
участваха в пилотните семинари, предимно млади жени на възраст 25-30 години от 
семейства в неравностойно положение. Тези жени обикновено посещават “Spazio 
Donna” три пъти седмично, като участват в различни дейности например семинари 
по шивачество, образователни курсове, езикови курсове. 
В края на пилотните сесии през септември 2018 г. се проведе едно предтавяне на 
кратка история, създадена от групата участници.
Проектът “Spazio Donna” е активен в Италия от три години и е стартиран в Палермо 
през февруари 2018 г. “Spazio Donna” се намира в „Borgo Vecchio“, един от най-
нуждаещите се квартали в Палермо, където бедността и ранното напускане на 
училище са основните социални проблеми. Тези млади жени са изпитали и 
преживели трудни ситуации в семействата си, като например безработица, бедност 
и преждевременно напускане на училище. Освен това „Borgo Vecchio“ е квартал, 
в който организираната престъпност е все още често срещана, а криминалните 
прояви и беззаконието се ширят безнаказано.
Образователните потребности бяха фокусирани върху това да се предадат на 
участниците нови умения относно тяхното самочувствие и самоувереност, както и да 
им се осигури „безопасна“ среда, в която могат да  научат нови неща и да се чувстват 
комфортно. Създаването на „безопасно“ и „удобно“ място беше най-важният резултат 
от пилотните сесии, тъй като това даде увереност на участниците, които се чувстваха 
свободни да изразят своите чувства и емоции по време на цялостния процес на 
обучение: жените с по-малко възможности са много чувствителни. и създаването на 
“зона на комфорт” е изключително важно за тях.

Име на организацията / 
държавата

„Centro per lo Sviluppo Creativo “Danilo Dolci” (CSC), 
Италия 

Заглавие на семинара Хора с ограничени възможности в Палермо 
(прочетете блога тук)

Контекст за изпълнение Семинарът се проведе в помещенията на „Spazio 
Donna“ от Dario Ferrante, подкрепен от Emiliano 
Mungiovino и Grace Sciarrino, социален работник в 
„Spazio Donna“. “Spazio Donna” се намира в Borgo 
Nuovo, Палермо - район с ограничени възможности. 
Сградата има различни помещения, където жените 
могат да извършват дейностите си, включително 
детска стая и кухня за техните деца.

Таргет група 10 жени и 2-ма преподаватели участваха в пилотните 
семинари, предимно млади жени на възраст 25-30 
години от семейства в неравностойно положение от 
Borgo Vec-cio, Палермо. Тези млади жени преживяват 
трудни ситуации в семействата си, като например 
безработица, бедност и преждевременно напускане 
на училище.

Цели на семинара • Укрепване на самочувствието на участниците; 
кукленото изкувство може да насърчава нови 
взаимоотношения, основани на доверие и диалог

• Опознаване на кукления театър и неговите 
методи и разказване на истории

• Стимулиране на творчеството и работата в екип

Материали Кафява хартия, връв, парчета плат, ножици, тиксо, 
различни предмети в стаята, цветна хартия, кутии с 
различни размери и топки от цветна вълна
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Описание на сесиите / 
представяне на специфична 
техника, която се оказа 
добра практика

Пилотните сесии с втората група бяха извършени в 
съответствие с програмата за обучение, описана в 
Методическите указания.
Първата сесия започна с прожекцията на видеото, 
показващо как да се създаде кукла с хартия и връв. 
След видеото всички участници седнаха в кръг 
около набора от различни материали, подготвени от 
фасилитаторите.
По време на третата сесия участниците бяха 
разделени на две групи, за да се създаде прост 
сценарий на историите, измислени по време на 
втората сесия. Те бяха поканени да го изпълнят 
с куклите и да създадат обща тема за сюжета. 
Основната цел е да е той да бъде описан сцена по 
сцена.
По време на четвъртата сесия двете групи създадоха 
истории за окончателно изпълнение. Участниците 
положиха много усилия в практиката с куклите 
и репетициите на историите. Подпомогнати 
от фасилитаторите, те написаха на бели дъски 
историите, както и създадоха дрехи и предмети 
за сцените. Заключителното представление бе 
проведено от участниците в „Spazio Donna”.

Съвети от обучаващите Важно е да се създаде приятелска и комфортна 
атмосфера от самото начало. Ето защо, преди 
началото на сесиите, се препоръчва да се изиграят 
някои игри за „разчупване на ледовете”, за да 
се създаде спокойна среда. Работата с хора в 
неравностойно положение изисква присъствието 
на социален работник по време на сесиите, тъй като 
жените, например, се нуждаят от позната фигура, 
за да се чувстват сигурни и защитени по време на 
обучението, някой, който вече познават и му имат 
доверие.

Резултати Получената обратна връзка от участниците 
потвърждава ползите от кукленото изкуство и 
методите, свързани с психодрамата, за социалната 
интеграция на хора с ограничени възможности. 
Според обучаващите куклите са полезен инструмент 
за стимулиране на въображението на младите 
жени. Те си спомнят моменти от детството, а куклите 
представляват невинната част от живота им, които 
често се задържат в настоящето на бедността и 
разочарованието. Като цяло „CC“ методологията 
е напълно приложима за тази целева група. Само 
някои от най-„интелектуалните“ методи не са 
подходящи за нея. Важно е да се създаде атмосфера 
на „доверие” в групата и да се накарат участниците 
да се чувстват комфортно, когато изразяват своите 
чувства и идеи.

Заглавие на казуса “М”  дама на средна възраст от Палермо

Организация / държава „Centro per lo Sviluppo Creativo “Danilo Dolci” (CSC), 
Италия

Описание на специфичната 
нужда, потребност / 
предистория

“М” (жена на възраст 50 години) е жена от Борго 
Векио, Палермо. Тя участва заедно с дъщеря си. 
И двете жени идват от квартал, където ранното 
напускане на училище, организираната престъпност 
и безработицата са нещо обикновено. „М” започна 
пилотните сесии със слаб интерес.

Описание на съответните 
дейности на семинара

След като стартира семинара с много слаб интерес,  
„М” повиши постепенно интереса си към дейностите 
и се включи във всички сесии. Тя посети всички 
сесии и участва в крайното представяне. Жената 
оказа подкрепа на други участници и ги мотивира 
да присъстват на всички сесии.
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Научени уроци “М” представи случая на жена, която е имала тежък 
живот, но благодарение на кукления театър и 
неговите методи има шанс да се върне в детството 
си. Това означава, че кукленото изкувство е мощен 
инструмент за стимулиране на хората с ограничени 
възможности: нововъведени и новаторски методи 
на обучение могат да събудят волята за участие 
в образователни дейности на целеви групи в 
неравностойно положение. Също така е ясно, 
че кукленото изкувство трябва да се използва 
много съзнателно и внимателно, тъй като жените 
с ограничени възможности срещат известни 
затруднения с образователните дейности, които не 
трябва да звучат „твърде интелектуално“.

Силни аспекти на учебния процес
Жените с ограничени възможности наистина се радваха на създаването на куклите, 
тъй като те отново се почувстваха като деца и цялостният процес създаде атмосфера 
на доверие и отмора. Тези жени често са изправени пред тормоз, физическо 
насилие, бедност и преждевременно напускане на училище. В пилотните семинари 
на „CC“бяха създадени перфектни условия за учене и работа в екип.
Работата с кукли дава възможност на участниците да “мечтаят” за различна реалност 
и да открият “детето” в себе си. Често кулите представляваха богати хора, красиви 
жени, щастливи хора, герои от анимационните филми. Пилотните сесии също така 
акцентираха върху уменията за ръчен труд на участниците, като например шиенето. 
Това беше много важно за самочувствието и увереността на някои от участниците.

Слаби аспекти на учебния процес
Фасилитаторите трябва да имат специфични компетенции за работа с т.нар „NEETs“ 
и жените с ограничени възможности. Те трябва да са запознати с неформалните 
методи като тези на кукления театър. Трябва да могат да управляват груповата 
динамика (конфликти, създаването на групата и т.н.), да създават групови правила 
заедно с участниците (контрол над загубата на мотивация, участниците, пристигащи 

късно и т.н.).
Средствата за закупуването на материали за семинара е важен въпрос, тъй като 
много организации, работещи с групи в неравностойно положение, разполагат 
с ограничени средства и разчитат много на доброволци и нещатни служители. 
Проектът трябваше да осигури всички материали и средства за пилотните дейности 
в „Spazio Donna“. 
Една от основните пречки е липсата на мотивация при участниците, тъй като те не са 
свикнали да се занимават с каквато и да е дейност. 
Поддържането на целостта на групата и постоянното участие в пилотните дейности 
беше предизвикателство, вероятно защото участниците са преживели многократно 
прекъсване на училище по време на образователните си години. При изпълнението 
беше важно да се намерят неформални методи, за да се запази интересът на 
участниците към учебната дейност.
Във връзка с логистиката важно е да се осигури достъпно място за участниците, тъй 
като много от тях идват от покрайнините и е трудно да достигнат място, отдалечено 
от дома им. Следователно пилотните сесии се проведоха в „Spazio Donna“, където 
участниците обикновено отиват за други възможни образователни срещи.
. 
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Заключениe 
Като цяло методите на проекта „СС” се оказаха полезни за социалната интеграция 
на всички целеви групи, участващи в пилотните сесии във всички страни: от хора с 
психични увреждания до мигранти. Различните техники, свързани с кукления театър 
и опитът на място, в центъра на събитията, на „Teatr Grodzki” с различните целеви 
групи, могат лесно да се впишат в други учебни планове и обучения. 
Моля, насочете се към този електронен компендиум и индивидуалните описания 
на десетте процеса на обучение, за да задълбочите знанията си за проекта “Създай 
кукла - Пресъздай себе си.“, както и към методите на Театъра за социална интеграция 
и ги адаптирайте в ежедневната си работа за социално включване и стимулиране на 
групи в неравностойно положение.
По-долу са представени някои общи заключения и препоръки, получени от резултатите 
от пилотните сесии за работа с различни целеви групи:

- Методът е приложим за различни целеви групи, доколкото той е адаптиран към 
техните нужди.
- Общувайте с участниците преди семинара: Запознайте се с участниците в групата, 
преди да проведете семинара, открийте специфичните потребности на хората в 
групата и проведете семинара по начин, който отговаря на тези нужди.
- Отговорете на нуждите на участниците: Запознаването с групата също е важно, за 
да се знае кои дейности са подходящи и кои не. Всеки човек има своя собствена 
история и в зависимост от своя опит и преживявания някои от участниците могат 
да приемат определени дейности за неподходящи. Затова е добре да ги разпитате 
за техния живот и социален произход и да имате предвид тези фактори, когато 
изграждате графика на семинара.
- Подберете подходящо място за семинарите: всяко място, което осигурява достатъчно 
пространство за провеждане на семинарите е подходящо, но имайте предвид сезона 
и нуждите на целевите групи.
- Оптимизирайте размера на групите: Трябва да има най-малко 9 души в група, така 
че тя да може да се раздели на най-малко 3 подгрупи, с по 3-ма души във всяка. Добре 
е да имаме поне три групи, защото е много полезно за участниците да действат/да се 

представят пред аудитория и по този начин да преодолеят страха си от изпълнение 
на живо, както и да спечелят повече доверие. Дискусиите в малки групи също са 
полезни за участниците: те могат първо да споделят своите идеи с 2-3-ма души, което 
ще ги накара да се почувстват по-комфортно в общуването и в обсъждането на идеи. 
Накрая те могат да споделят своите идеи с другите участници в голямата група с 
повече увереност. Това ще подобри техните презентационни и комуникационни 
умения и ще засили доверието им.
- Планирайте времето си: Имайте предвид, че различните хора се нуждаят от 
различно време за изпълнението на конкретни задачи (особено в процеса на 
изработването на кукли). Ето защо ако видите човек, който извършва дейностите 
много по-бързо от другите хора и започва да се отегчава, докато чака, включете го в 
ръководенето на процеса.  Той може да помогне на другите в създаването на техните 
кукли или да помогне на обучаващите в обясненията по процеса на правене на кукли 
и куклен театър.  Ако някой от участниците е доста бавен, обучаващите трябва да му 
помагат, така че другите участници да не чакат твърде дълго и да се отегчават. Когато 
извършвате други дейности (игри, дейности за „разчупване на ледовете”, сплотяване 
на групата и т.н.) стриктно обръщайте внимание на участниците - ако видите, че нещо 
се случва твърде бързо или твърде бавно за тях, променете темпото.
- Използвайте дейности за „разчупване на ледовете“ и загрявка: преди да започнете 
обучението, подгрейте с опознавателни игри или дейности. Последните ще накарат 
участниците да се почувстват по-удобно и така те ще повишат своята креативност.
- Мотивирайте групата: Много целеви групи понякога нямат мотивация и затова се 
нуждаят от различни упражнения, които ще повишат нивото на тяхната мотивация и ще 
увеличат тяхното самочувствие. Включете дейности за мотивация (игри, упражнения, 
„ледоразчупващи“дейности и др.). След това ги подложете на обсъждане.
- Нека участниците да знаят, че нищо не е задължително: ако един участник 
не желае да участва в някоя дейност, освободете го да не участва. В началото на 
обучението обяснете на участниците, че нищо не е задължително. Въпреки това ще 
бъде за тяхно добро да се включват в заниманията, тъй като това ще им помогне да 
подобрят собственото си състояние.
- Осигурете точния брой обучаващи: Имайте предвид, че броят на обучаващите е 
пряко свързан с броя на обучаваните в групата. 
Колкото повече обучавани има, толкова повече обучаващи трябва да бъдат на 
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разположение. Трябва да има поне един обучаващ за 9-10 души. Добре е ако един 
от обучаващите показва дейностите, които трябва да се извършат, а 1 или 2-ма други 
обучаващи работят с групата или с някои лица, които се нуждаят от повече време или 
помощ при изпълнението на дейностите.
- Не забравяйте, че кукленото изкуство е ръчен труд: Имайте предвид, че различните 
хора имат различно ниво на извършване на фини движения. Не бързайте с онези, 
които имат трудности в процеса на създаване на куклата, вместо това им помогнете. 
В противен случай тези хора могат да загубят мотивацията и интереса си да участват.
- Дискусии, сесии за размисъл и брейнсторминг: Докато извършвате дейности, 
свързани с говоренето, споделянето и общуването, имайте предвид, че някои хора не 
се чувстват комфортно да общуват с много души едновременно или да се сблъскват 
с трудности и да се изразяват в големи групи. Мотивирайте и насърчавайте всички 
участници да се включват в дискусиите и им кажете, че всяко мнение е важно и 
ценно. Независимо от това обяснете им, че нищо не е задължително и ако не им се 
иска да участват в дискусии, брейнсторминг или сесии за размисъл, те могат да не го 
правят, но могат поне да останат и да слушат. Кажете им, че те винаги са поканени да 
участват в тези дейности, когато пожелаят.
- Идеята е по-важна от пиесата/изпълнението: обърнете внимание на идеите 
на участниците и вижте как те ги превръщат в пиеси/представления. Дори ако 
обучаваните имат проблеми с физическото манипулиране на куклите, важна е 
историята, която те искат да покажат, какво стои зад тази история и как се чувстват 
участниците в нея. Техническите елементи, ако са изработени правилно, могат да 
направят представлението много силно и впечатляващо, но ако хората не могат да 
направят това, насърчете ги за идеята зад пиесата.
- Творчеството е много важно: насърчете участниците да бъдат креативни. Ако те 
са готови да изразят себе си по начин, различен от кукления метод, помогнете им в 
това или се опитайте да им помогнете в осъществяването му посредством куклените 
техники, но не възпирайте творчеството им, тъй като хората са различни.
- Всеки може да бъде обучаващ, използвайки кукленото изкуство: кукленият театър 
и всички методи, включени по време на пилотните сесии в петте различни държави 
от ЕС, могат да бъдат прилагани и изпълнявани от социални работници, младежи, 
фасилитатори и обучаващи без ограничения. „CC“ методите са лесни за ползване и 
изискват кратко обучение, в което те да се усвоят и използват по време на ì

В този раздел, касаещ заключенията, е задължително да се отбележи и информация 
относно резултатите от обучението по проекта „CC“, прилаган в петте различни 
държави. Като цяло различните целеви групи доказаха:
•  Повишаване на самочувствието и самоувереността си;
•  Увеличаване на способността си да работят в екип;
•  Да се представят публично и да се изразяват устно и физически;
•  Да получат по-добро себепознание като индивиди и като група;
•  Да подхождат по-открито към въпроса за намиране на работа.
•   Да стимулират своята креативност и чувството си за принадлежност към съответните 
общности.

Разполагате със свободата да адаптирате методите на проекта „CC“ към вашия 
проект за социална интеграция на хора с ограничени възможности и използвайте 
предоставените материалите като Методически указания, „CC Платформа“ и 
настоящия електронен компендиум със съответните раздели и ресурси.
 

http://ccproject.art/wp-content/uploads/2018/11/Methodological-Guidelines-Create-a-Puppet-Create-Yourself-1.pdf
http://Разполагате със свободата да адаптирате методите на проекта „CC“ към вашия проект за социална интеграция на хора с ограничени възможности и използвайте предоставените материалите като Методически указания, „CC Платформа“ и настоящия електронен компендиум със съответните раздели и ресурси.
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