


КоиКои смесме ниение......

“Фейс ту Фейс” е неправителствена
организация посветила работата си на
намаляване броя на жертвите на трафик
на хора и насилствена проституция в
България.

Ние работим с децата и младите хора
попадащи в рисковите групи за трафик
на хора.



МисиятаМисията нини......

• Да променим обществените нагласи

• Да намалим случаите на трафик на хора

• Да подкрепим развитието на гражданското

общество



КаквоКакво правимправим ниение

• Информираме

• Обучаваме

• Развиваме доверителни взаимоотношения

• Създаваме партньорства



• “Открадната светлина”

• Връстници обучават връстници

• Морални ценности и принципи

НашитеНашите образователниобразователни проектипроекти



• Информираме
• Обучаваме
• 11 премиери в рискови райони в
България

• 1300 обучени деца за 2005
• Повишено ниво на информираност на
рисковите групи

ПревенциятаПревенцията



ВръстнициВръстници обучаватобучават връстницивръстници

“Peer” идва от английски и означава връстник, а също така
и този който е равнопоставен с друг от същата
обществена група.

Защо наставничество?

Защото децата говорят един и същ “език” и лесно
изглаждат различията помежду си в общуването и
защото често има смущения при общуване с
възрастните.

Предимства

Връстниците говорят на един и същ “език” със
своите връстници

Взаимоотношенията в подобна група не са
натоварени с излишна експертност

Ученето е изцяло интерактивно и усвояването на
устойчиви роли е плавно и лесно



МоралниМорални ценностиценности ии принципипринципи

• Липсата на морални ценности и принципи
като рисков фактор

• 52 добродетели

• 40 мин. са достатъчни

• Изгражда социално и отговорно мислене

• Провокира личното мнение на учениците



Ние сме единствената неправителствена
организация в България, чиято работа е
насочена главно към превенция на деца, 
които са част от рисковата група за
насилствена проституция и трафик на хора. 

Да помагаме на децата да осъзнаят пълния
си потенциал е причината “Фейс ту Фейс”
да съществува. Има много начини, чрез
които можете да се включите към каузата
на “Фейс ту Фейс”. 

ПрисъединетеПрисъединете сесе къмкъм наснас……



Ние знаем, че не можем да променим

целия свят,

но можем да променим целия свят
на едно дете...



БЛАГОДАРИМБЛАГОДАРИМ ВИВИ !!

За контакти: телефон: 02 983 52 39,   02 933 40 78,    факс:02 933 40 79; ел. поща: office@facetoface.bg
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