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Приключване и оценка  

Инструмент 39. Оценка – фокус групи  

 

ЦЕЛИ  

 За оценка на обучителните пътеки с цел събиране на информация за силните, слабите 

страни на методологията и изработка на препоръки към участниците в обучението.  

СЪДЪРЖАНИЕ  

 

Фокус група трябва да се организира в края на всеки обучителен модул. 

Какво представлява инструментът за оценка в този проект? 

Инструментът е съставен от четири  твърдения, които във формуляра са наречени Основни 

твърдения. Всяко от тях е резултат от опита на партньорите по проекта. Въпросите, които 

следват всяко от твърденията са в резултат от практиката и отговорите би трябвало да имат 

позитивно влияние върху целия проект. Процесът по провеждане на фокус групата 

окуражава участниците да посочат силните и слабите страни по трите основни твърдения. 

Инструментът е добре да включва и препоръки от жени, преживели насилие от страна на 

интимния партньор. 

Как работи инструмента? 

Работата по всеки от избраните модули от наръчника трябва да завърши с организиране на 

фокус група, в която социалният работник фасилитира дискусия, използвайки въпроси, 

свързани с основните твърдения. Три фундаментални принципа са заложени в процеса на 

работа, а именно: 

 Доверие и сигурност, които са в основата на честния дебат. 

 Желание за експериментиране, приемане на предизвикателства в процеса по промяна и 

постигане на определен резултат. 

 Ангажимент за следване на процеса от оценка към реализация и преглед, формиране на 

непрекъснато упражняване на уменията по оценяване и самоанализ. При изпълнението на 

това упражнение групата се окуражава да направи крачка назад към индивидуално 

отразяване и възприемане на основни твърдение преди да премине към колективна 

оценка на това как реагира групата на насилие от страна на интимния партньор. Този 

инструмент изисква ангажимент от групата, достатъчно време за провеждане на 

дискусията, приемане на откровеното говорене като принцип, както и задължението на 

всички присъстващи да изпълняват приетите решения. 

 

Каква е целта на инструмента за оценка? 

Инструментът би подпомогнал представянето на информацията в по-удобен за възприемане 

начин, отразяващ самостоятелните размисли и оценка на участниците. След като се мине 

през всички основни твърдения можем да сме сигурни, че участничките са взели своето 

информирано решение по въпросите предмет на този проект. 



 

2 
 

За кого е предназначен инструмента? 

Инструментът за самооценка е предназначен за социалния работник и консултанта, работещ 

с преживелите насилие от интимния партньор. Инструментът би могъл да бъде използван за 

самостоятелна работа, но също така може да бъде и част от груповата активност при наличие 

на доверие и сигурност между партньорите. 

Как да се използва инструмента? 

Инструментът изисква около 1,5 часа за попълване. Оптималната група участници е малка 

(10 човека максимум). Социалният работник представя всяко основно твърдение 

самостоятелно, като подпомага дискусията с подкрепящите въпроси. Подкрепящите въпроси 

могат да бъдат представени заедно или един по един. Важното е да накарате участниците да 

мислят за своите силни и слаби страни във връзка с изказаното основно твърдение, да 

окуражавате даването на предложения за конкретни действия за промяна на рамката, в която 

стартира дискусията. 

Бележки към фасилитатора: 

 Опитайте са да съберете предложения от страна на участниците и ги опишете в раздел 

„Препоръки“ във финалната част на този наръчник (добре е да ползвате копия за всяка 

отделна фокус група ) 

 Опитайте се да споделяте и сравнявате резултатите с фокус групите на други 

фасилитатори, които използват същата методология 

 

ВРЕМЕ И РЕСУРСИ  

ВРЕМИ   

МАТЕРИАЛИ И 

РЕСУРСИ  
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HANDOUT 

 

Основно твърдение 1 Активностите по овластяване, в които бях включена ми 

помогнаха да развия нови умения 

Групова дискусия: 

 Смятате ли, че имате възможности за намиране на работа? 

 Наскоро правили ли сте планове за нови житейски проекти? 

 

Какво излезе от дискусията? 

1) ____________________________________________________________________ 

2) ____________________________________________________________________ 

3) ____________________________________________________________________ 

4) ____________________________________________________________________ 

5) ____________________________________________________________________ 

 

Какво трябва да се подобри 

1) ____________________________________________________________________ 

2) ____________________________________________________________________ 

3) ____________________________________________________________________ 

4) ____________________________________________________________________ 

5) ____________________________________________________________________ 

 

Препоръки 

1) ____________________________________________________________________ 

2) ____________________________________________________________________ 

3) ____________________________________________________________________ 

4) ____________________________________________________________________ 

5) ____________________________________________________________________ 

 

Основно твърдение 2 Промених възприятието за себе си и своя потенциал 

Групова дискусия: 

 Чувствате ли се по-уверени по отношение на личните и професионалните си умения? 

Мислите ли, че имате достатъчно сила да направите промените, за които си мечтаете? 

 Мислите ли, че има хора, които биха Ви помогнали при нужда да направите 

промените? 

Какво излезе от дискусията? 

1) ____________________________________________________________________ 

2) ____________________________________________________________________ 

3) ____________________________________________________________________ 

4) ____________________________________________________________________ 

5) ____________________________________________________________________ 

Какво трябва да бъде подобрено 

1) ____________________________________________________________________ 
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2) ____________________________________________________________________ 

3) ____________________________________________________________________ 

4) ____________________________________________________________________ 

5) ____________________________________________________________________ 

 

Препоръки 

1) ____________________________________________________________________ 

2) ____________________________________________________________________ 

3) ____________________________________________________________________ 

4) ____________________________________________________________________ 

5) ____________________________________________________________________ 

 

Основно твърдение 3 Икономиката не се гради само върху пари, но и неплатеният 

домашен труд е неразделна част от нея. 

Групова дискусия 

 Защо неплатеният домашен труд трябва да се взима предвид като говорим за 

икономика и платена работа? 

 Как неплатеният домашен труд се отразява върху живота на жените? 

 

Какво излезе от дискусията? 

1) ____________________________________________________________________ 

2) ____________________________________________________________________ 

3) ____________________________________________________________________ 

4) ____________________________________________________________________ 

5) ____________________________________________________________________ 

 

Какво трябва да бъде подобрено 

1) ____________________________________________________________________ 

2) ____________________________________________________________________ 

3) ____________________________________________________________________ 

4) ____________________________________________________________________ 

5) ____________________________________________________________________ 

 

Препоръки 

1) ____________________________________________________________________ 

2) ____________________________________________________________________ 

3) ____________________________________________________________________ 

4) ____________________________________________________________________ 

5) ____________________________________________________________________ 

Основно твърдение 4 Икономическата независимост е надежден инструмент за 

излизане от насилствената връзка. 

Групова дискусия 

 Мислите ли, че имате капацитет да постигнете икономическа независимост? 

 Мислите ли,че можете да оцените своят капацитет и възможности?  
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Какво излезе от дискусията? 

1) ____________________________________________________________________ 

2) ____________________________________________________________________ 

3) ____________________________________________________________________ 

4) ____________________________________________________________________ 

5) ____________________________________________________________________ 

 

Какво трябва да бъде подобрено 

1) ____________________________________________________________________ 

2) ____________________________________________________________________ 

3) ____________________________________________________________________ 

4) ____________________________________________________________________ 

5) ____________________________________________________________________ 

 

Препоръки 

1) ____________________________________________________________________ 

2) ____________________________________________________________________ 

3) ____________________________________________________________________ 

4) ____________________________________________________________________ 

5) ____________________________________________________________________ 

6) ____________________________________________________________________ 

 

 

 

 


