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* За телесното наказание. Защо точно

CHAPTER/ГЛАВА, Нова страница. Философия
на проекта и заложените активности.

* Идеята- „Да отворим нова страница в

разбирането на проблема телесно наказание
над деца“

* да

се повишат знанията и уменията на авторитетите в областта
на ефективното и позитивно родителство и възпитание по един
приемлив, конструктивен и изпълващ начин;
* да се изгради единна методология за представяне на проблема и
преосмисляне на телесното наказание;
* да се повиши общата осведоменост на обществото за трудните
преживявания и последствия, които телесното наказание оказва
върху децата и юношите;
* да се проучат и пренесат "най-добрите практики" на
международно ниво в 3 държави-членки на Европейския съюз
(България, Кипър и Португалия), със силна възпитателна
патриархалната концепция;
* да координира усилията на различни социални структури и
общности да работят в посока на законодателни промени и на
практика да се елиминира проблема.

* Създаване на методология за работа с деца (4-6 години) -

Методологията ще включва описание и възрастови
характеристики, идентифициране на физически и
емоционални белези като форми на КП, начини за действие
и подкрепа.

* Методология за работа с деца (10-12 години)
* Методология за работа с ученици в начално образование,
бъдещи родители и родители

* Създаване и пилотиране на обучителна методология за
учители и педагогически съветници

* Създаване и пилотиране на обучителна методология за помагащи
професионалисти

* Създаване на електронна база данни за специализирани

услуги за подкрепа, работещи в областта на закрилата на
детето в България, Португалия и Кипър. Картографиране на
добри практики и специализирани услуги и институции, които
подпомагат децата, засегнати от телесно наказание,
превенция или други.

* Мултидисциплинарен подход за работа с деца, засетнати от
телесно наказание.

* Национално представително изследване
* Създаване и разпространение ни видео клип
Създаване на уеб платформа за споделяне на

европейски
практики, разпространение на резултати и добри практики,
споделяне на ресурси.

Създаване и отпечатване на брошури за различни възрасти
деца и родители

* Провеждане

на национална информационно кампания срещу
телесното наказание над деца.

Специализираните услуги за
подкрепа ще:

* подобрят знанията, уменията и

разбирането си на правата на децата;

* изградят мрежи за защита на децата
срещу телесното наказание;

* възприемат единно разбиране по

отношение на телесното наказание и
закрила на децата в България,
Исландия, Кипър и Португалия;

* работят по утвърдени методики за
обучение на деца, родители и
професионалисти.

По-широката група от
професионалисти ще:

* имат достъп до качествени,
иновативни и обучителни
ръководства / ресурси;

* имат достъп до нови доказателства за
въздействие на програмите.

* Децата, засегнати от телесно наказание ще:
* имат предоставени правомощия да опазят себе си и връстниците

си в безопасност;
* намалят рисковете от бъдещи виктимизация;
* развият знания, умения и система за подкрепа.
* Младите хора, бъдещите родители и обществото ще:
* имат достъп до брошури и други материали, създадени за тях;
* имат познания за начините на защита срещу телесното наказание
и подкрепящите услуги;
* възприемат разбирането, че телесното наказание е нарушение
срещу правата на децата;
* усетят видима промяна на отношението на обществото по
отношение на телесното наказание;
* бъдат подтикнати към промяна на отношението/политиката чрез
сенсибилизиращи обучения и кампании.
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