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Заглавие: ИП3 Набор от инструменти за 
Интервенция при Конфликти и Ефикасна 
Комуникация   

Селище на Добродетелите 

Резултат от проекта 

(Интелектуален продукт – 
ИП3) 

Този инструмент е създаден, използвайки 
теоретична основа и практически 
методи от Позитивната Психология. Той 
цели да помогне на клиента да погледне  
от друга гледна точка на конфликта, 
срещу който е изправен. Има 2 основни 
цели на инструмента. 1) да предостави 
възможност на клиента да види една по-
човечна страна на опонента си в 
конфликта и така да открие някои 
прилики или поне неща, които да уважава 
в него; 2) да формулира решение, което 
може да му помогне да подобри 
ситуацията. 

Описание: Употреба на символи като къщи, 
растения и набор от малки предмети, 
които да определят добродетелите и 
емоциите (своите собствени и тези на 
опонента в конфликта) и да помогнат за 
откриване на решение, което да е 
подходящо за клиента. 
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Цел на инструмента и области на 

приложение 
• Този инструмент е разработен за работа с един или двама клиенти за 

определяне на конфликтна ситуация, срещу която са изправени, и 

откриването на решение (в идеалния случай разрешаване на конфликта). 

Важно е да се отбележи, че интересите на двете страни трябва да бъдат 

третирани справедливо и консултантът няма право да оценява ситуациите, 

изказванията или интересите на клиента като „правилни“ или „грешни“.   

Материали 
1. 12 къщи, които са или 

a. ръчно изработени, използвайки цветна хартия формат А4 – 36 за къщите, 

ето и демонстрационно видео за изработването на къщите: 

https://youtu.be/iX3seiNalt8  

b. или се използват като карти, принтирани и предоставени на клиента  

2. 2 комплекта с карти на емоциите – принтирани и предоставени на клиента  

3. Зелен плат с размери 1,5м х 1,5м, който представлява полето, където селищата 

ще бъдат построени  

4. Син плат (или шал) 0,2м х 1,5 м, който представлява река, която разделя двете 

селища  

5. Комплект със символи – малки предмети, които да бъдат използвани като 

елементи на Решението (мост, ограда, кораб и т.н.) 

6. Списък от 24 Добродетели – в случай, че къщите са ръчно изработени, клиентът 

ще именува покривите на къщите, като избира от този предварително определен списък 

от 24 добродетели. В случай, че къщите се използват като готови карти, добродетелите 

вече са изписани върху тях, от които клиентът избира. 

Процес на изпълнение 

Преглед на стъпките  
• В случай на двама клиенти, които работят за разрешаването на конфликт 

между тях: всеки от тях трябва да построи свое собствено Селище на 

Добродетелите с максимум 6 къщи, които представят техните най-важни 

положителни качества/добродетели и да посади колкото растения пожелае 

(използвайки картите за емоции). Двете селища са разделени с река. 

https://youtu.be/iX3seiNalt8


 
 
 
 
 
 

 
  

Последната стъпка на интервенцията предполага двамата клиенти да 

открият решение – съединявайки (или разделяйки още повече) техните 

селища чрез реката с помощта на символи.  

• В случай, че има само един клиент, той първо построява своето собствено 

селище и избира растения за него и след това прави същото за селището 

на опонента си в конфликта. 

• Къщите представляват единствено човешки качества и целят да покажат 

положителното и в двете страни, растенията представляват положителните 

и отрицателните емоции, които са свързани с конфликтната ситуация. 

• В последния етап на интервенцията се предлага набор от символи на 

клиентите и консултантът ги приканва да намерят  решение, напр. да 

поставят мост върху реката, която разделя двете селища. Тук обаче искаме 

да подчертаем, че  същинско решение на конфликта може и да не бъде 

открито. Решението, което се търси на този етап, не е нужно да бъде 

построяването на мост. Възможностите са много – някои от тях може да 

включват построяването на ограда с цел предпазване на клиента от 

бъдеща вреда и проблеми или пък отплаването с лодка по реката, за да се 

избяга от конфликта. Клиентите трябва да използват своята креативност и 

да имат свободата или да намерят решение, което да доведе до 

разрешаване на конфликта или решение, което да подобри тяхната 

собствена ситуация.  

• До каквото и решение/заключение да достигнат клиентите, консултантът 

трябва да направи така, че клиентът / клиентите да приключат 

интервенцията с намерението да направят промяна. 

Подробно описание на стъпките 
 

Видео материал с интервенцията: https://youtu.be/0e32LOfa320 

 

1. След като определи проблема и получи кратки насоки от консултанта, клиентът 

започва да строи своето селище от едната страна (половината от мястото) на 

зеления плат (полето). Селището не може да има повече от 6 къщи, които да 

представляват 6 от 24те добродетели (от списъка с добродетели).  

Видео: 2:31 

 

2. След като къщите са готови, клиентът избира колкото пожелае карти с емоции 

(предоставени са общо 24 такива карти).  

Видео: 6:00 

 

https://youtu.be/0e32LOfa320


 
 
 
 
 
 

 
  

3. Клиентът споделя историята си и консултантът/групата за подпомагане задава 

някои въпроси за разясняване на фактите.  

Видео: 7:17 

 

4. Консултантът поставя реката през средата на полето и приканва клиента да създаде 

второ селище с 6 къщи и растения, представляващи емоции, но като се постави на 

мястото на другия (т.е от гледна точка на опонента си).  

Видео: 12:55 

 

5. След като второто селище е готово, клиентът споделя мислите си относно него.  

Видео: 13:39 

 

6. Консултантът / групата за подпомагане задава някои въпроси, за да разясни 

необходимите факти.  

Видео: 17:15 

 

7. Консултантът / групата за подпомагане споделя своите възприятия / наблюдения и 

интерпретации.  

Видео: 17:36 

 

8. Консултантът предоставя набор от предварително определени символи (малки 

предмети) и приканва клиента да помисли и да предостави възможно според него 

решение на конфликта, в най-добрия случай, ако е възможно, решение, което да 

удовлетворява и двете страни.  

Видео: 25:25 

 

9. Клиентът обяснява стъпките, които би предприел, за да разреши конфликта или да 

намери начин да живее с него. Накрая клиентът се ангажира да предприеме 

поставените промени в определен срок от време. Ако консултантът работи с двама 

души, които са в конфликт, всички стъпки се правят едновременно от двамата от 

двете страни на зеления плат (или използвайки отделни платове). Когато селищата 

им са готови, споделят един с друг историите си и изграждат собствени решения 

чрез предоставения набор от символи и всеки от тях се ангажира да предприеме 

промяна.  

Видео: 26:25 



 
 
 
 
 
 

 
  

Група за подпомагане  
Ако не е налична група за подпомагане тази интервенция може да бъде проведена и без 

помощен екип. В този случай наблюденията и интерпретациите ще бъдат направени 

единствено от консултанта.  

Допълнителна информация 
 

Обобщено: 

• Въпросите, задавани на клиента от консултанта, трябва да бъдат кратки, 

конкретни, прости, ясни и с отворен отговор. Консултантът не трябва да дава на 

клиента пълно и подробно обяснение на това, което трябва да се направи, защото 

така се намесва твърде много в решенията, които трябва да произлязат от 

клиента. Това също може да бъде много объркващо за клиенти, които нямат 

предишен опит в работата със символи или методите на консултиране. Като 

пример, вместо да кажете „Сега сте избрали всичките си карти във връзка с 

темата. Моля, разгледайте внимателно картите си и се опитайте да ни обясните 

защо сте избрали всяка карта, какво отношение има към вашата удовлетвореност 

и ако е възможно какъв вид решение може да излезе от това ”, ще бъде по-

продуктивно за всички участници, ако просто попитайте клиента: „Разкажете ни за 

вашите карти“. 

• Сериозната намеса никога не трябва да се разглежда като игра, развлекателна 

дейност, експеримент или нещо подобно. Всяка дейност, посочена като игра, 

автоматично се превръща в игра и се разбира като нещо, направено за забавление. 

Ако това е така, не може да се очаква клиентът да го приеме сериозно, да бъде 

честен или действително да се създаде план за действие в реалния живот, защото 

това е „просто игра“. Отделно от това, ако клиентът всъщност разкрие проблем от 

реалния живот, който е от изключителна важност за него, може да бъде обидно от 

страна на консултанта да се отнесе към процеса като обикновена игра. Поради тази 

причина е важно дейността винаги да се определя като интервенция, направена 

сериозно с цел подобряване на важни аспекти от живота на клиента 

• Когато клиентът обяснява аспектите, които счита за положителни или отрицателни, 

е важно консултантът да не дава оценка на този избор. Различните аспекти се 

оценяват по различен начин от различните хора, факт, който е свързан с тяхната 

личност. По този начин, например, много строг работен график може да бъде 

положителен за един човек и отрицателен за друг. Поради този факт, консултантът 

трябва да осъзнава ясно собствените си вътрешни реакции към това, което 

клиентът изразява и как класифицира всеки аспект, и да не се намесва в този 

процес, като дава оценка на избора на клиента. Ако това се случи, може да възникне 

конфликт и да се създаде бариера в процеса на консултиране. 



 
 
 
 
 
 

 
  

• Консултантът трябва да се опита да не започва спор с клиента. Сесиите не са 

предназначени за обсъждане на факти или за доказване на правота или грешка: те 

възнамеряват да улеснят идентифициране нивото на удовлетвореността и 

разработването на практически решения от клиента. 

  



 
 
 
 
 
 

 
  

Приложение – Списък със  Символи 
Примери за Символи (около 200)  
(Източник: Wilfried Schneider: Working instructions 2008) 

Автобус, акула, ангел 

Банан, банкноти, баркод, батерия, бебешки кукли, белезници, билет, бонбони, 

брадвичка, букет, бутилка, бутон 

Вагон, везна, вестник, верига, вещица, вино, винт, влак, врата, въже 

Гайка, глобус, гривна, гребен, гума, гъба, гълъб 

Делфин, дърво, дявол, дядо Коледа,  

Електрическа крушка 

Жаба, животни (различни фигурки) 

Замък, звезда, змия, знаме, знаци: плюс, минус и равно, зъбни колела 

Играчки, икона, 

Календар, камбана, камък, кана, кафе, кибрит, ключ, книга, компас, компютър, кон, 

конус, кораб, коркова тапа, корона, котва, котка, крава, круша, кръст, кутия, куче, 

къщи 

Лебед, лейка, лекар, лекарство, лимони, линейка, лодка, лула, люлка 

Магаре, метла, мечка, мобилен телефон, молив, монети, мотор, мълния, мъниста 

Награда, несесер, ножица, 

Обувки, овца, огледало, ограда, око, очила 

Парче желязо, парфюм, патица, пеперуда, пиано, пиле, пистолет, подкова, пожарна 

кола, прасе, презерватив, призрак, прилеп, прибори за хранене, прозорец, пръстени, 

пътни значи, пясъчен часовник 

Различни магнити: знак за €, , "За!" и "Против!", писмо, пощенска кутия, пазаруване, 

удивителен знак, радио, раница, рицар, риба, решетка, робот, ръка 

Самолет, скейтборд, скелет, слънце, спринцовка, стол, стъкло, стълба, сърце 

Тенджера, торта, трион, трофей, тръба, тухла 

Усмивка, устройство за памет (флашка) 

Фар, фигури на мъж, жена и деца, фуния 

Хеликоптер, хляб 

Чанта, часовник, чаша, червило, череп, черупки, човешки фигури 



 
 
 
 
 
 

 
  

Цвете, цифри от 0 до 9 

Щипка за коса, щипка за дрехи 

Ябълка, яйце 

 

 


