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ВЪВЕДЕНИЕ
Според Службата на Европейския парламент за европейски парламентарни
изследвания "прекомерното телесно тегло и прекомерната телесна мазнина
засягат повече от половината възрастни в ЕС, а процентът нараства
постоянно. Причините са генетични, поведенчески, културни и социалноикономически и се дължат главно на небалансиран режим на хранене и
недостатъчна физическа активност. Те представляват основните рискови
фактори за сериозни хронични заболявания, чието лечение съставлява около
7% от разходите за здравеопазване на държавите-членки на ЕС. Инициативите
на ЕС за превенция са насочени основно към храненето и физическата
активност.
В Плана за действие на ЕС относно затлъстяването за периода 2014-2020 г. се
посочва, че освен споменатите по-горе 7%, „значителни косвени разходи също
са направени от загуба на производителност, произтичаща от отсъствия от
работа поради здравословни проблеми и преждевременна смърт. Голям
процент от смъртните случаи на година в ЕС се дължи на причини, свързани с
наднорменото тегло и затлъстяването“. Това медицинско състояние очевидно
влияе на качеството на живот, което се отразява в социалния,
професионалния и личния сектор.
Затлъстяването е водеща пряка или косвена причина за високата смъртност,
която може да бъде предотвратена в световен мащаб, но се наблюдава
нарастващото й разпространение както при възрастните, така и при децата.
Властите смятат, че това е един от най-сериозните проблеми на общественото
здраве в двадесет и първи век. Затлъстяването е хранително и метаболитно
състояние, при което се натрупват прекомерни телесни мазнини, а това води
до намалена продължителност на живота и здравословни проблеми.
Затлъстяването увеличава риска от различни заболявания, особено сърдечни
заболявания, диабет тип 2, обструктивна сънна апнея, някои видове рак,
остеоартрит и астма.
Целта на този проект е да се създаде подходяща схема за подпомагане на
превенцията и ранното откриване на погрешни хранителни навици,
неправилната консумация на вредни храни, както и да се повиши
осведомеността за проблема с нездравословното хранене и да се намалят
максимално неговите ефекти в обществото. HEALTHY планира да информира
и обучи възрастните в приемането на здравословния начин на живот за себе
си и за децата си, за борба със затлъстяването, което е болест и може да
причини 10 различни вида рак. Затлъстяването може да доведе до социална
изолация и неблагоприятно положение в професионален план. В сравнение с
хората с нормално тегло, работещите, които имат проблем със затлъстяването
отсъстват повече от работа и ползват повече отпуски по болест, което
увеличава разходите на работодателите и намалява производителността.
Затова се избягва наемането на хора, които страдат от затлъстяване.
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Възрастните са склонни да възнаграждават децата си с храна, като им дават
неправилен родителски модел. Липсата на здравословна диета в детска
възраст може да доведе до сериозни хранителни разстройства, които могат да
причинят затлъстяване. Например, склонността към преяждане често се
обуславя от средата или настъпването на специфично събитие и обикновено е
последвано от тежък дискомфорт и самоосъждане. Също така се развива
идеята, че храната е средство за защита, когато се появяват негативни
състояния като депресия, стрес, тревожност, самота и т.н., което кара човека
страдащ от склонност към преяждане, да намира утеха в храната.
Затлъстяването често се свързва с неуспеха, ниското самочувствие и
психологическия стрес.
Очаква се проектът да има 3 основни целеви групи, следвани от други
подгрупи.
ОСНОВНИ целеви групи и
ПРЕКИ бенефициенти:
1. Възрастни с неправилни хранителни навици и бавен метаболизъм, водещи
до лесно натрупване на тегло и затлъстяване, както и родители, даващи на
децата си лош пример за хранене и съответно, влошено качество на живот;
2. Образователни и обучителни организации, които са в пряк контакт с хората
на местно, регионално и национално ниво. Чрез тях се мултиплицира
въздействието на инициативата HEALTHY, като се изготвят специални
обучения и програми за формиране на здравословни навици;
3. Децата на родители със диагноза „затлъстяване“ са предразположени към
затлъстяване, тъй като имат погрешен родителски пример и попадат в същите
модели и поведение на храненето.
Конкретните цели на проекта HEALTHY са:
- Да се обучават възрастни за фазите на затлъстяване и как да се борят срещу
неадекватните хранителни навици с цел предотвратяване на затлъстяването;
- Да предлага насоки и подкрепа на хората, които се борят срещу
затлъстяването, особено на родители, учители, заинтересовани страни,
диетолози и медицински персонал;
- Да информира общностите за нивото на опасност от проблема със
затлъстяването на европейско равнище;
- Разработване на стратегия за предотвратяване на затлъстяването и
намаляване на броя на смъртните случаи, причинени от това медицинско
състояние;
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- Подобряване качеството на живот на хората, страдащи от затлъстяване;
- Предоставяне на иновативни и актуализирани обучителни материали,
основани на информационни и комуникационни методологии и използване на
отворени образователни ресурси за подпомагане на трансфера на
необходимите знания за предотвратяване на затлъстяването;
- Да се подобри хранителната практика на тези, които страдат от затлъстяване,
като им се предлагат ежедневни решения относно интелигентния избор на
диета;
- Да се използват средства за разпространение и информация с цел
повишаване на осведомеността по отношение на затлъстяването сред
обществото.
Този наръчник е създаден, за да даде нов инструмент, който да вдъхнови
към промяна на ежедневния живот не само хората с наднормено тегло и
затлъстяване, но и хората с нормално тегло. Също така този
инструментариум може да бъде полезен за обучителите, за да намерят
нови и разнообразни дейности, с които да стимулират хората да започнат
път към промяна на навиците, загуба на тегло и грижа за здравето си.
Методология
В процеса на дефиниране на темите, много полезен инструмент
представлява „разказвателната медицина“, която италианската фондация
ISTUD, заедно с другите партньори използва, за да създаде въпросник под
формата на сюжетни разкази и тематичен опит. Всички партньори
предоставят въпросника на хора със затлъстяване, на техните семейства и
на професионалисти в областта на здравословния начин на живот.
Резултатите от анализа на събраните 63 разказа са основа за избор на 6
обучителни теми.

VII

Някои общи данни от направенитеи анкети: събрани са 14 разказа на
грижещи се за затлъстели хора, 32 пациенти и 17 професионалисти.
Хората със затлъстяване и техните семейства разказват своя опит от три
периода в живота си - миналото, настоящето и бъдещето, докато
професионалистите и обучителите се фокусират върху начина, по който
трябва да се работи с тези хора, техните семейства и как да им се помогне
да променят начина си на живот.
В разказите на страдачите от затлъстяване хора е възможно да се види как
храната е имала ключова роля в техния живот, как яденето за тях е
първостепенно удоволствие и е основен повод да се събират с другите
членове на семейството. Като възрастни, те осъзнават ограниченията,
които им създава наднорменото тегло и започват да оценяват значението
на здравословна диета, спорта и другите дейности за отслабването, дори
когато това не е толкова лесно.
След осъзнаване на необходимостта от намаляване на теглото, те се
надяват да бъдат здрави, и дават ясен сигнал на хората от тяхното
обкръжение и обществото, обръщат се към професионалисти, за да им
помогнат да намерят пътя за реализиране на тази цел.
Хората със затлъстяване имат нужда от подкрепа и стимул, за да приложат
методите за ограничаване на храната и здравословния начин на живот
продължително време. Постигнатите цели в тази посока са предпоставка
VIII

за по-добро здраве.
Професионалисти
Подходът на мнозинството от професионалистите е много прагматичен, те
подкрепят хората и техните семейства, като им дават примери, които да
следват и предлагат индивидуални програми с физически дейности. Те
дават и психологическа подкрепа.

IX
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Какво?
От жизненоважно значение за пациента със затлъстяване е да се научи да управлява
емоциите си, свързани с храната и да осъзнае връзката между храната и емоциите.
Поведението влияе на наднорменото тегло и затлъстяването. Една диета не е достатъчна, за
да отслабнете, ако емоциите не се управляват. Много от пациентите с наднормено тегло и
затлъстяване имат емоционална причина за наддаване на килограми.
Защо?

Опитът показва, че прилагането на емоционална интелигентност към погрешните навици в
храненето е наистина ефективно в тяхното лечение и се постигат конкретни и измерими
резултати.
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Тревогата, състоянието на депресия и самотата са достатъчни условия за някои хора да
започнат да ядат, дори без да са гладни. Как да разпознаете и да спрете емоционално
обусловеното хранене? Този, който се храни под влиянието на емоцията е човек, който
използва храната, за да успокои стреса или да се справи с неприятни чувства като тъга,
самота или скука. Може да се чувствате добре в момента, когато поемата излишна храна, но
това не помага на общото състояние, защото негативните чувства все още остават във вас.
Често употребата на храна не е заради глад, а за притъпяване на отрицателните емоции.
Кой?
Емоционалната интелигентност може да бъде приложена към всеки сектор от населението и
към всеки пациент, независимо от причината за наднорменото тегло. Емоционалното
образование, което педагозите могат да проведат сега, в бъдеще може да развие здрави

Практическо
упражнение

1

Къде съм аз?

хора с по-малко проблеми с наднорменото тегло.

Каква е целта на упражнението?
Важно е да знаете реалната ситуация, така че планирането на отслабването да е
ефективно. Пациентът трябва да прочете трите стъпки и да определи в кои от тях е.
Стъпка 1. „Не съм толкова пълен, все още изглеждам добре“. На този етап няма
сериозен проблем с теглото, но започваме да приемаме погрешно поведение, което със
сигурност ни води до бавно и прогресивно натрупване на тегло (Наслаждавате се на
храната без контрол или мярка и не правите физически упражнения)
Стъпка 2. „Ако продължава така, положението ми ще излезе от контрол. Трябва да
направя нещо“. Тук започват малките проблеми, които предизвикват тревога, като
задъхване по време на разходка, което изисква спиране за по-дълга почивка от
обичайно или когато усещаме дискомфорт в ежедневните дейности и много други
симптоми, които ни предупреждават за опасността от затлъстяване. В тези случаи ние
предлагаме задължително да предприемете отслабване.
Стъпка 3. „Сега разбирам, че се чувствам зле и не става въпрос за спазване на диета, а е
нещо по-сериозно“. Пациентът започва да чувства, че има здравословен проблем. Найтрудното нещо при работата с пациентите не е да бъдат накарани да правят нови неща,
а да бъдат накарани да спрат да правят това, което винаги са правили.
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Какъв е резултата от упражнението?
Осъзнаване на състоянието на пациента по отношение на неговия проблем със
затлъстяването. Ако ясно знаем отправната точка, ще стигнем по-бързо до крайната цел.
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Практическо
упражнение

2

Не съществуват чудеса, няма
преки пътища

Каква е целта на упражнението?
С това упражнение възнамеряваме да премахнем идеята за бърза загуба на тегло чрез
много стриктни стратегии и чудотворни продукти, водещи единствено до постоянното
нарастване и намаляване на теглото и да пристъпим към изграждане на реални
здравословни навици с цел постигане на по-стабилно здраве.
Какъв е резултатът от това упражнение?
Повишаване на осведомеността за вредните ефекти на чудотворните продукти.
Основната цел е да се разбие идеята за намаляване на теглото, повлияна от агресивните
реклами и чудотворните продукти, които се фокусират върху бързото намаляване на
теглото и единствено върху естетическия вид. Те не включват придобиване на нови
здравословни навици на живот и след кратък период от време се получава последващо
увеличаване на теглото.
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Игра

1

Колело за загуба на тегло

Каква е целта на играта?
Целта на тази игра е пациентът да започне да мисли за човек, който е постигнал загуба
на тегло и да анализира сегашната му ситуация. На базата на упражняването на
колелото на живота сме направили адаптация към колелото за загубата на тегло. Това е
упражнение, което съчетава съзнание и мотивация.
Какъв е резултатът от тази игра?
Чрез тази игра можем да анализираме ситуацията и да проявим разбиране към
пациента, като по този начин го мотивираме да постигне целите си.

Игра

2

Научи се да избираш

Каква е целта на играта?
С тази игра обучаваме пациента да контролира емоциите си и да не е подвластен на
настроенията си когато е на пазар.
Какъв е резултатът от тази игра?
Придобиването на нов здравословен начин на живот включва много нива на промяна и
един от тях е изборът на това, което купуваме и занасяме в дома си.
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Проучване

1

Каква е целта на проучването?
Основната цел на това проучване е да покаже пациент с висока степен на безпокойство
и разочарование в резултат на многократни неуспешни опити за загуба на тегло и с
липса на увереност в себе си. След професионалното консултиране по ключови аспекти
на здравословното хранене, където са дадени конкретни индикации за количествата,
които трябва да се консумират, познаване на видовете храна, комбинации от храни,
физически упражнения, адаптирани към особеностите на пациента и др. може да
наблюдава как този пациент променя своите лоши навици и постига добри физически и
психологически резултати.
Какъв е резултатът от това проучване?
Резултатите от това проучване показват как човек може да модифицира своите лоши
навици във връзка с наднорменото тегло и да изгради нов здравословен начин на
живот. Чрез този процес пациентът получава положителна обратна връзка за
взаимодействието между физическото и психическото благополучие, създавайки
перфектния модел за генериране на чувтсво за отговорност към собственото ни здраве.

Проучване

2

Каква е целта на проучването?
При това проучване наблюдавахме как пациент, на когото прекомерното тегло му пречи
да работи нормално, установи, че истинската мотивация за преодоляване на проблема
със затлъстяването не се основава на естетиката, а на здравето и работоспособността.
Какъв е резултатът от това проучване?
Мотивацията е от основно значение за възприемането и правилното отношение при
прилагането на концепциите, предлагани от професионалистите. Техническите познания
по диетология са само частично ефективни без адекватното отношение към лечението
от страна на пациента. Само доброто намерение без съответното действие е напълно
безполезно и не дава резултат. Развитието на мотивацията засилва ефекта от лечението.
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Какво?
При децата затлъстяването се увеличава заради неправилни хранителни навици и заседнал
начин на живот. За да бъдем в състояние да предотвратим опасността и да отглеждаме поздрави поколения, е необходимо да се придобият навици за упражнения и диета, които
могат да се прилагат редовно през целия живот, без да се налага допълнителна промяна в
живота на децата.
Защо?
Освен децата, цялото семейство трябва да участва за увеличаване на физическата активност
чрез реализиране на различни по вид дейности. Задълбоченото разбиране за здравословния
начин на живот помага на обучителите при тяхната работа с децата.
Кой?
Здравословното хранене и упражненията с децата са много важни за създаването на
положителни навици. Децата имат най-малко две хранения в училище, като могат да бъдат
планирани различни ползени дейности, свързани с тези хранения, за да се гарантира, че
здравословните хранителни навици се адаптират трайно към ежедневния им живот.
Кое?
Трябва да се обърне внимание на двете основни характеристики, които следва да се вземат
предвид при разработването на техники за подобряване начина на живот - здравословното
хранене и упражненията. Важно е да не се допуска детето да изгражда лоши хранителни и
двигателни навици от най-ранна детска възраст.
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Практическо
упражнение

1

Забавна кухня за деца

Каква е целта на упражнението?
Основната цел на това упражнение е да учи децата на правилно хранене, необходимо за
техния здравословен растеж и развитие. Чрез определянето на подходящото количество,
съотношение и качество на храната се гарантира здравословен растеж и правилно развитие
на детето.
За да обучават децата към здравословни хранителни навици, инструкторите трябва да ги
подготвят с информация за здравословното приготвяне на храната, методите за готвене и
точното количество.
Какъв е резултатът от упражнението?
Децата се учат да се хранят здравословно, редовно и балансирано. Научават хранителното
съдържание и броя на калориите. С тази дейност те започват да водят здравословен начин
на живот с балансирано хранене. Научават се да адаптират хранителния режим към вида
храна според техния вкус и броя на калориите. Отслабването е лесно, когато намалите
въглехидратите и заедно с това прилагате балансиран хранителен режим.
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Практическо
упражнение

2

Обичам движението!

Каква е целта на упражнението?
Основната цел на тази дейност е увеличаване на физическата активност, необходима за
здравословното развитие на децата, подпомагане на растежа на костите, поддържане на
здравословно тегло и защита срещу бъдещи хронични заболявания. По-специално,
прилагане на упражнения за деца, водещи заседнал начин на живот, които подпомагат
развитието на мускулите и костите им, повишават самочувствието им и т.н., като каране на
велосипед, скейтборд, футбол и други.

Какъв е резултатът от упражнението?
Освен изразходването на повече калории, е важно да се подчертае значението на
упражненията за деца, които ги правят здрави и подпомагат развитието и укрепването на
мускулна и костна система. Упражненията, подготвени от специалист играят важна роля за
отслабването и управлението на теглото. Здравословните растеж и развитие са възможни
само при спазване на добър хранителен режим и редовни физически упражнения.

.
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Игра

1

Народна топка

Каква е целта на играта?
Целта на тази игра е да изгори излишните калории, да увеличи мускулната активност и да
укрепи опорно-двигателната система на тялото, като се извършват дейности за доброто
физическо развитие на децата.
Какви са резултатите от играта?
В резултат на играта децата растат по добър здравословен начин. Редовното хранене и
движение (упражнения) имат важно място в здравословното им развитие. Правилен
хранителен режим, изготвен от специалист и проведени заедно с него физически
упражнения, дават много добри резултати.
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Игра

2

Игра на дама

Каква е целта на играта?
Целта на тази игра е да се постигне изгаряне на калории, като се извършват физически
дейности целящи физическото развитие на децата. Играта има за цел да осигури изгаряне на
калории, да увеличи мускулната активност и да укрепи двигателното развитие на тялото.
Какви са резултатите от играта?
В резултат на тази игра е възможно да се увеличи мускулното развитие и да се осигури
изразходването на повече енергия при игра. Постоянната и трайна загуба на тегло,
постигната в комбинация със здравословно хранене, ще доведе до психологическо щастие.
Чрез подобни игри децата израстват по-здрави и активни, развиват добро физическо и
психическо здраве.
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Проучване

1

Каква е целта на това проучване?
Основната цел е да се предотврати затлъстяването заради нездравословното хранене на
децата и да се започне здравословен хранителен режим. При лечение на затлъстяване при
децата е необходимо да се променят навиците на цялото семейство.
Какви са резултатите от това проучване?
Затлъстяването е най-разпространеното заболяване на нашето време, но то може да бъде
избегнато чрез промяна на начина на живот на хората. Трябва да се стремим да премахнем
комфорта, който ни дават технологиите, за сметка на физическата дейност.
Консумацията на нездравословни храни изгражда лош навик, към който се привиква лесно.
Необходимо е напълно да изключим захарта, брашното, ГМО храните и ненаситените
мазнини от нашата диета. Готовите храни са една от основните причини за увеличаване на
теглото на децата. Можем да постигнем целта си за отслабване и здравословен начин на
живот чрез премахване на захарта и въглехидратите от живота си.
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Здравословната диета включва протеини, въглехидрати, витамини, мазнини (наситени и
ненаситени) и минерали в балансирано и подходящо тяло количество.
Защо?
Нездравословният и небалансиран хранителен режим, съпътстващ съвременния човек, е
повишил болестите и затлъстяването. Днес, проучванията и различните примери за
здравословен начини на живот се основават на комбинацията ЗДРАВОСЛОВНО ХРАНЕНЕ +
УПРАЖНЕНИЯ + ПОЛОЖИТЕЛНО НАСТРОЕНИЕ, за да се предотврати затлъстяването и да се
живее по-дълго.
Кой?
Храненето е индивидуално. Решаващата роля в здравословното хранене идва от
семейството. Родителят се възприема като модел за подражание в семейството. Колкото
повече семейството приема и подкрепя здравословното хранене, толкова по-здравословен
ще бъде и животът на останалите членове. Необходимо е да се регулира качеството и
количеството на храната за здравословен хранителен режим. Здравословното хранене
започва със здравословна закуска сутрин.
Цел?
Важно е да се храним здравословно, за да живеем добре. Нездравословният начин на живот
застрашава индивида, предизвиква затлъстяване и се появяват съпътсващи зболявания,
поради което трябва да се предотврати несъзнателното прекомерно хранене. За да се
отървете от такива проблеми, е необходимо да се храните здравословно и да се
упражнявате редовно, като това трябва да се превърне в начин на живот.
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Практическо
упражнение

1

Малки стъпки към поздравословния живот

Каква е целта на това упражнение?
Това упражнение подпомага здравословния контрол на теглото, редовните упражнения за
мускулите и упражненията за здравословно хранене. Горят се калории, мускулите работят,
контролира се теглото и се забавя стареенето, метаболизмът се ускорява и по този начин се
постига идеалното тегло и здравословният начин на живот. Основната цел е да се добавят
упражнения между ежедневните задачи.
Какви са резултатите от упражнението?
Редовните упражнения и здравословно хранене предотвратяват затлъстяването. Установява
се здравословен начин на хранене, придружен с физически упражнения, релаксация на
мускулите, облекчаване на стреса, психическа стабилност, защита от хронични заболявания,
както и защита на здравето на сърцето.
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Практическо
упражнение

2

Разходка за здраве

Каква е целта на това упражнение?
Основната цел е да се ускори метаболизмът, а в същото време да укрепнат костите и
мускулите и да се осигури контрол на теглото. С това упражнение е изключително лесно да
се изразходват калории, а единственото, от което се нуждае човек, е да продължава да се
движи.
Какви са резултатите от това упражнение?
В резултат на 1-2 часа разходки на ден и спазване на добър хранителен режим се постига
добра профилактика на сърдечни заболявания, укрепване на мускулите и костите, защита
срещу хронични смущения.
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Практическо
упражнение

3

Здравословен живот с
ежедневието вкъщи

Каква е целта на това упражнение?
Основната цел е да се насърчат членовете на семейството да се упражняват заедно, докато
извършват ежедневните си дейности у дома. Упражнението има за цел да подпомогне
изгарянето на калории и да укрепва мускулите и костите.
Какви са резултатите от това упражнение?
В резултат на това упражнение цялата домашна работа е свършена, всички членове на
семейството участват заедно при изпълнение на домашните задължения. Наблюдавано е, че
редовните упражнения предпазват организма от хронични заболявания и подпомагат
индивидите в процеса на лечение.
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Игра

1

Весела закуска

Каква е целта на тази игра?
Важно е да се приемат необходимите полезни вещества – витамини и минерали, за да се
поддържа добро здраве. Нискокалоричните храни не винаги съдържат всички необходими
елементи на здравословната храна, затова трябва да се внимава при избора на храни.
Какви са резултатите от тази игра?
Всички членове на семейството се хранят с полезни и нискокалорични храни. Здравословно
хранене означава да бъдат избирани подходящи храни. Редовният прием на здравословна
храна и спазването на хранителен режим поддържа оптималното състояние на сърцето и
тялото през целия живот. Домашноприготвената храна е най-важният елемент за
здравословен начин на живот.
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Проучване

1

Каква е целта на това проучване?
Основната цел е да се достигне до хора, които се хранят нездравословно и не се движат
достатъчно, за да им се помогне да променят навиците си. Наред с това да получат побалансирани и постоянни резултати, вместо бързи резултати за кратко време.

Какви са резултатите от това проучване?
Добрите навици, придобити от хората имащи проблеми с наднорменото тегло се прехвърлят
и върху останалите членове на семейството и техните близки, което помага за
разпространението на здравословния начин на живот. За да бъдат получени добри
резултати от хранителния режим и упражненията, те трябва да се правят с цялото семейство,
така с обща подкрепа по-лесно човек се придържа към новите навици.
За всички хора неправилният начин на живот и неправилното хранене водят задължително
до затлъстяване и други съпътстващи заболявания.
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Какво?
Семейните срещи са времето, прекарано с най-обичаните и най-близките хора. Това е повод
за събиране на всички членове на семейството, за да прекарат известно време заедно, да се
видят и да споделят своя опит. Типичната семейна среща се случва на масата - за обяд или
вечеря. Прекалено дълго прекараното време „на маса“ е предпоставка за преяждане и
прекомерно пиене, което може да има отрицателни последици в дългосрочен план. Тази
тема фокусира вниманието върху различните възможности и алтернативи на събиранията, за
да могат семействата да прекарват времето си заедно в здравословна и приятна среда.
Защо?
Това е актуална тема в днешния свят, тъй като за много хора семейните събирания се случват
задължително „на маса“ и твърде често са причина за преяждане и прекомерно пиене.
Когато това стане навик създава сериозни здравословни проблеми.
Кой?
Тъй като темата е свързана със семейни срещи, всеки член на семейството трябва да бъде
участник в процеса. Възрастните представляват ролеви модели за по-младите поколения,
давайки им добри примери за алтернативни здравословни начини за приятно прекарано
време със семейството. Децата ще получават и прилагат добрия пример на възрастните
членове в семейството.
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Практическо
упражнение

1

Интерактивни кулинарни
работилници

Каква е целта на това упражнение?
Целта на това практическо упражнение е да се обогатят семейните срещи чрез предлагане
на ангажиращи дейности с образователни цели. Фокусът е изместен от храната и акта на
хранене към подготовката и обучението на децата за приготвянето на здравословни рецепти
и използването на полезни съставки. Децата са основни участници в това упражнение и
ключови обучаеми. Те се учат как да приготвят собственоръчно здравословна храна, като
получават знания за това как да разграничават здравословни от нездравословни съставки, за
да могат да правят по-добър избор. Упражнението има интерактивен подход, който
насърчава всички членове на семейството да участват в него.
Какви са резултатите от това упражнение?
Чрез интерактивни техники за готвене децата могат да научат и приготвят здравословни
рецепти, да ценят ценните съставки в тях и да възприемат техните предимства в
краткосрочен и дългосрочен план. В резултат на това практическо упражнение участниците
ще бъдат по-добре информирани и по-добре запознати със съставките на храната, която
консумират, какво трябва да избягват и какво е добро за тяхното здраве. Те също така ще
научат какви алтернативи имат съставките, които не са толкова здравословни, така че да
могат да ги заместят с по-здравословни.
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Практическо
упражнение

2

Пикник сред природата

Каква е целта на това упражнение?
Основната цел на тази дейност е да предложи по-здравословна и по-ценна алтернатива за
прекарване на времето със семейството и приятелите. Организирането на пикник в
природата определено заслужава да бъде включено в програмата за най-добри семейни
дейности през уикендите. Той не само осигурява перфектното бягство от ежедневната
градска среда, но и предоставя възможност за организиране на невероятни спортни
занимания на открито, пешеходен туризъм, футбол, волейбол или бадминтон.
Какъв е резултатът от това упражнение?
Упражнението е добър начин да накарате цялото семейство да прекара известно време сред
природата, като измести фокуса от масата за обяд или вечеря на закрито към по-лек и
приятен вариант за храна, комбиниран с физическа активност на открито. Тази дейност има и
много други ползи за всички. Научно доказано е, че прекарването на време сред природата
е много полезно за тялото, освобождавайки нивата на стрес и стимулирайки духа и ума.
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Игра

1

Лов на съкровища

Каква е целта на това упражнение?
Тази игра е насочена към отключване на приключенски дух, интуиция и логическо мислене.
Сред ключовите му предимства е развиването на въображението и креативността,
стремежът човек да бъде винаги в търсене на нещо ново, да открива невероятни неща
наоколо. Това е пример за дейност, която може да бъде извършена както в по-малки, така и
в по-големи групи, включваща всички членове на семейството. Всяка група участници
получава карта, за да стигне до „съкровището“. По пътя към целта има различни фази и
предизвикателства, които трябва да бъдат преодолени. Картата насочва участниците и им
показва правилната посока. Те обаче трябва да бъдат бдителни, креативни, внимателни и
интуитивни през цялото време, за да преодолеят всяко предизвикателство по пътя към
целта.
Какъв е резултатът от това упражнение?
Много са ползите за участниците в резултат от тази игра. Първо, тя развива логическо и
аналитично мислене, интуиция, творчество и въображение. Второ, тя спомага за
сближаването на хората, тъй като изисква екипен дух и тясно сътрудничество. И накрая, но
не на последно място, тя предоставя отлична алтернатива на събиранията около масата,
защото фокусът не е върху храненето, а в качествено прекараното време заедно със
семейството.
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Игра

2

Занимателни игри

Каква е целта на играта?
Има много интересни настолни игри, включващи участието на всички членове на
семейството. Всички те са отлична алтернатива на събиранията около масата по време на
семейните срещи. Целта на тези игри е да развият логическо мислене и разсъждения, докато
се забавлявате и прекарвате време със семейството и приятелите си. Игрите от този тип са
разработени преди много години с цел да се създаде забавление и радост. Днес те са любим
начин на много семейства и приятели по целия свят да се забавляват и да прекарат известно
време заедно.
Какъв е резултатът от играта?
Винаги има победител в играта, но забавните моменти и емоциите са за всички участници.
Настолните игри са интересен и забавен начин да накарате членовете на семейството и
приятелите си да играят заедно. Тези игри развиват способностите за мислене, логиката и
разсъжденията на участниците, като същевременно ги карат да се радват на времето,
прекарано със своите близки.
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Case Study

1

Силата да бъдете модел за
подражание на децата и да
постигнете здравословен начин
на живот

Каква е целта на това проучването?
Основната цел на това изследване е да покаже, че отслабването и воденето на здравословен
начин на живот са възможни дори, например при жените след три последователни
ражадния или след качване на много килограми. Всеки може да отслабне и да поддържа
здравословен начин на живот. Понякога обаче трябва да потърсим помощ от
професионалисти, за да постигнем перфектното тегло. Няма нищо лошо в търсенето на
помощ, никой не трябва да се страхува или да се срамува, тъй като това е нещо нормално.
Също така трябва да мислим за примера, който даваме на семейството и приятелите си,
както е показано в този случай. Взимайки под внимание този аспект, мотивацията ни става
още по-силна и по-стабилна в процеса на отслабване.
Какви са резултатите от това проучване?
Да бъде добър пример и модел за подражание на децата си, трябва да бъде основна задача
за всеки родител. Децата търсят посока и правилни насоки, които да следват, за да изградят
полезни навици от ранна възраст. Показването на децата, че такава трансформация е
постижима, ги учи да бъдат мотивирани и да се грижат за своето тяло и здраве.
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Проучване

2

Значението на мотивацията,
търпението и постоянството по
пътя към отслабването

Каква е целта на това проучване?
Целта на това проучване е да се подчертае, че намаляването на теглото може да отнеме
известно време, а не се случва веднага. Ето защо е много важно да бъдем търпеливи по
време на процеса.
Когато вземе решение да отслабне, човек трябва да бъде последователен и да се опита да
следва целенасочен, ясен подход. Пациентът трябва да вярва в успешния резултат и да
работи за постигането му, без да се обръща назад и да се връща към старите
нездравословни навици.

Какъв е резултатът от това проучване?
Резултатът от това проучване показва, че много често нездравословният начин на хранене и
пиене е свързан с други фактори в живота на някого, като стрес, лоши взаимоотношения или
липса на връзка (чувство на самота), стресираща работа, досаден или груб приятел.
Намирането на първопричината и работата по нейното отстраняване е от решаващо
значение за установяването на последователна рутинна процедура в дългосрочен план.
Освен мотивацията, последователността и търпението са изключително важни за постигане
и поддържане на добра форма на тялото и здравословен начин на живот.
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Какво?
Психичното здраве включва нашето емоционално, психологическо и социално
благополучие. То засяга начина, по който мислим, чувстваме и действаме, също така помага
да се определи как се справяме със стреса, как се отнасяме към другите и как правим своя
избор.
Ранни предупредителни знаци:







Храните се или спите твърде много или прекалено малко
Изпитвате неопределени болки или страдания
Изпитвате чувство на безпомощност или безнадеждност
Чувате гласове или вярвате в неща, които не са верни
Чувствате се изморени или отпаднали
Мислите да нараните себе си или някой друг
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Защо?




Да се окаже подкрепа на хората (родители с деца, семейства, обучителни
организации и други), за да са наясно с последиците от негативните ефекти, които
лошото хранене и лошите хранителни навици могат да имат върху здравето и
ежедневието
Да помогне на хората да подобрят самочувствието си и да постигнат равновесие в
психичното си здраве чрез допълнителни, практически и полезни ресурси и дейности.

Кой?
 Хората с лоши хранителни навици или с бавен метаболизъм, които са
предразположени към затлъстяване;
 Родителите, даващи на децата си лош пример за хранене, засягащ качеството им на
живот;
 Образователни и обучителни организации, които работят на местно, регионално и
национално ниво.
 Семействата, които осигуряват реална среда за изпълнението на различни дейности
(практически упражнения, игри и др.);
 Ролята на обучителите е от съществено значение за изграждане и промяна на
навиците и нагласите.
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Практическо
упражнение

1

Балансът между практическото
упражнение и психическото
здраве

Каква е целта на това упражнение?
Основната цел е да се подкрепят хората със специфична травма и да се насърчат да започнат
да живеят отново "тук и сега" с усещането за безопасност, компетентност и лична
отговорност.
Упражнението е разработено, за да ви помогне да фокусирате цялата си енергия и внимание
върху психическото здраве, чрез опит придобит от практично и лесно упражнение.

Какви са резултатите от това упражнение?
Това упражнение се фокусира върху повишаване на мотивацията по отношение на графика
за напускане и включване в социалните дейности, за да се запълни празнотата и да се
насърчи диалогът чрез практически и полезни дейности.
Приемането на чувствата Ви е част от процеса и е необходимо за лечението на травма.
Изключително важно за вашето психично здраве са социалните връзки и добрите лични
взаимоотношения.
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Практическо
Practical Exercise
упражнение

2
2

Стъпки
подобряване
на
Steps
to Changeза
Your
State of Mental Health
психическото здраве

Каква е целта на упражнението?
Основната цел е да се увеличи самомотивацията, да Ви помогне да промените негативните
си мисли и да Ви предостави източник на спокойствие.
Упражнението има много ползи, не само за физическото ви здраве, но и за вашето
психическо здраве. Психическото здраве означава, че вие регулирате емоциите си,
управлявате мислите си и се държите позитивно, независимо от обстоятелствата и травмата.

Какви са резултатите от упражнението?
Това упражнение се фокусира върху подпомагане на хората да осъзнаят факта, че
психическото здраве касае приемане на чувствата. Друг резултат от това упражнение е
твърдението, че психическото здраве означва да си емоционално и социално здрав.
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Игра

1

Две истини една лъжа

Каква е целта на тази игра?
Основната цел е да се повиши осведомеността за предимствата на интерактивните дейности
и да се подчертае на възрастните, с вредни хранителни навици и специфични травми,
положителното влияние на практична и лесна игра за терапия при стрес и депресия.

Какви са резултатите от тази игра?
Основен резултат е, че тази игра се фокусира върху повишаване на осведомеността за ролята
на интерактивната игра в процеса на преодоляване на състоянието на тъга чрез позитивни
мисли.

Игра

2

Практическа игра за добро
психическо здраве

Каква е целта на тази игра?
Основната цел е всички да се привлекат в интерактивна игра, за да се постигне положително
влияние върху психическото здраве и да се подготвят участниците да се борят с травмата
чрез допълнителни средства, а също да бъдат ангажирани в забавна игра, която да е полезен
източник на вдъхновение за тях.
Какви са резултатите от тази игра?
Тази игра се фокусира върху повишаване на осведомеността за ролята на интерактивна игра
в процеса на преодоляване на стреса и подпомагане на по-добро разбиране на собственото
ниво на доверие и мотивация чрез интерактивност. Освен това, друг резултат от тази игра е
да се подобрят основните умения по отношение на комуникационните процеси.
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Проучване

1

Чрез подкрепа и надежда да се
пребориш със страданието

Каква е целта на това проучването?
Основната цел е да покажем, че нашето психическо здраве засяга начина, по който се
справяме със стреса, вземаме решения и се нуждаем от подкрепа. Подобно на физическото
здраве, психическото също е важно на всеки етап от живота. Освен това, това проучване се
базира на разбирането, че хората се нуждаят от професионална помощ. Психическото
здраве влияе върху начина, по който хората гледат на другите.
Какви са резултатите от проучването?
Това проучване е насочено към насърчаване на участието в полезни дейности като
допълнителен метод за добро здраве. Друг резултат от това проучване е да се повиши
осведомеността за важността на спазването на съветите на професионалистите и да се
започне работа за прилагането им с цел подобряване на здравословното състояние.

Проучване

2

Затлъстяването с множество
психологически и хранителни
значения

Каква е целта на това проучване?
Основната цел е да се покаже, че трябва да бъдат взети мерки за добро психическо здраве.
По този начин ще се чувствате добре, особено след преживяна травма. Това проучване се
фокусира върху подобряване на нивото на разбиране от гледна точка на различни
професионални нужди.

Какви са резултатите от това проучване?
Това проучване се фокусира върху положителното влияние на психическото здраве в
процеса на лечение на травмата, прекратяване на скръбта и изцеление на празнотата. Друг
резултат от това проучване е предоставянето на ефективно ръководство за намаляване на
теглото, което е ключов проблем за хората със затлъстяване.
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Какво?
В тази част от инструментариума има дейности, избрани да помогнат на хората да развият
процесите на „самоосъзнаване” и „информираност за тялото”. Има упражнения за възрастни
и деца: упражненията за възрастни имат за цел да обучат хората да забелязват малките
сигнали, дадени от тялото и ума, за да променят и подобрят подхода към живота, а
упражненията за деца целят да развият познания за тялото и емоциите.
Защо?
Неправилното хранене може да се дължи на липсата на осведоменост за сигналите,
регулиращи приема на храна, липсата на адекватна реакция към тези сигнали или и на двата
фактора. Работете върху емоциите, открийте силата на тялото и ума, които могат да
помогнат на човек да регулира приема на храна, основавайки се повече на телесните нужди
и по-малко на емоционални, ситуационни или други фактори. Самоосъзнаването е
жизненоважна първа стъпка в поемането на контрола над живота Ви, реализирането на
това, което искате, и овладяването на вашето бъдеще.
Кой?
Обучителите могат да използват това ръководство, за да предложат подходящи дейности на
хората и да им помогнат да разберат и изпълнят упражненията. Възрастните могат да правят
упражненията самостоятелно или в групи. Има някои дейности за деца, които трябва да се
ръководят от възрастни.
Кое?
Целта на тази част е:
 Открийте или преоткрийте потенциала си;
 Научете как да „разчитате“ и изразявате емоциите си;
 Помогнете на децата да развият координация, да познават и изразяват емоции, да
намират активности, които ги карат да се чувстват добре.
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Практическо
упражнение

1

Медитация за сканиране
на тялото

Каква е целта на това упражнение?
Идеята за сканирането на тялото е да насочим ума към сетивното преживяване - да изпита
какво е да бъдеш "тяло". Целта на тази практика е да се култивира способността да се
отбележи в съзнанието това, което се преживява в тялото. Това е особено полезно за
изучаване на самосъзнанието и как физическият опит е свързан с емоционалното
преживяване.
Упражнението е разработено, за да помогне на хората да приемат собственото си тяло и да
избегнат ефекта на „осъдителното“ мислене, постигайки цялостното виждане за тялото и
позволявайки на самия човек да се промени драстично.
Какви са резултатите от това упражнение?
Сканирането на тялото помага на хората да се сприятеляват с техните тела, да ги подхранват
с подходящо и мъдро внимание и да живеят по-пълноценно.
Ставайки по-дружелюбни към тялото си, хората могат по-добре да открият телесните изрази
на своите емоции, като по този начин намаляват склонността да ядат прекомерно, за да
тушират неприятните емоции като стрес, тъга или скука.
Практикувайки внимателно такива техники, хората могат да укротят емоционалните изблици
и въздействия, които са повлияли негативно върху хранителните им навици в миналото, и да
си възвърнат контрола върху храната и чувствата.
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Практическо
упражнение

2

Йога

Каква е целта на това упражнение
Йога е много популярен метод, който представлява древна дисциплина за трениране на ума
и тялото, поражда пряко преживяване на тялото и ума, което може да бъде ключът към
противодействието на дисфункционалните хранителни навици, водещи до затлъстяване или
наднормено тегло. Чрез практикуването на йога се постига преместване на тялото
внимателно през серия от пози, както и задържането му в една поза. Въпреки че от йогата
има много физически ползи за здравето (според медицинските доказателства, йогата е
успешна поради ефекта си на балансиране на нервната и ендокринната системи, които
пряко влияят на всички други системи и органи на тялото), основната цел е да се обединят
умът и тялото, отчасти чрез потапяне във фините усещания за тялото.
Какви са резултатите от това упражнение?
Начинът, по който йога практиката помага на хората да променят своите нездравословни
хранителни навици, е чрез изместване на техните емоционални модели и създаване на
пряко преживяване на настоящия момент и на тялото. Нездравословните хранителни навици
са дълбоко свързани с емоционалния дисбаланс, а емоционалният баланс има много общо с
това колко сме концентрирани в тялото и до каква степен се обръща внимание на това,
което се случва с него в момента.
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Игра

1

Чувства и дейности

Каква е целта на тази игра
Тази игра помага на децата да мислят за дейности, които правят или които биха искали да
направят, и да опишат какви са техните чувства когато мислят за това. Тази игра ще повиши
информираността на децата, като ги кара да си задават въпроса: „Как се чувствам, когато
правя ……?“ и „Има ли дейности, които бих искал да правя?“ „Как се чувствам когато мисля за
дейност, която бих искал да направя? ”. Възрастният, който предлага дейността, играе
ролята на водач на детето и му помага да се съсредоточи, да помисли за връзката с
емоциите на всяка дейност и да попита защо я извършва или не.
Какви са резултатите от тази игра?
Благодарение на тази игра родителите или обучителите имат възможност да направят
различни упражнения:




Радост

открийте дейностите, които децата харесват или не харесват,;
дайте възможност на децата да намерят една или повече дейности, които им носят
положителни емоции;
Фокусирайте се и говорете за емоциите и чувствата по време на дейностите.

Гняв

Отвращение

Тъга

Страх
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Очакване

Доверия

Изненада

Игра

2

„Саймън казва“- действия и
емоции

Каква е целта на тази игра?
„Саймън казва“ е забавна игра, която помага за упражняване на умения за слушане и
осведоменост за тялото, а в тази версия добавяме и емоции. Тази игра е доста лесна, но
може бързо да се превърне в предизвикателство, особено ако играете в голяма група.
Въпреки, че тази игра има много имена по света, основните правила и забавлението от нея
останат същите.
Какви са резултатите от тази игра?
Благодарение на тази игра децата ще се научат:




да координират движенията си;
да слушат другите;
как действат емоциите.
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Проучване

1

Историята на Албърт

Каква е целта на това проучване?
В тази част се разказва за мъж, който е с наднормено тегло от ранна детска възраст.
Той обича своя начин на живот, неговото семейството също е с наднормено тегло, няма
проблем с други хора и не иска да се променя.
Целта на тази история е да даде възможност на хората да обмислят и да обсъждат градивно
положението на този човек.
Какви са резултатите от това проучване
Участниците ще имат възможност да мислят за този случай, като се представят в ролята на
различните хора, участващи в грижите за него (партньори, лекари, приятели) и обсъждат
стратегии, чрез които да помогнат на този човек. Разказвачът може да размишлява и върху
емоциите на Албърт.

Проучване

2

Отвъд липсата на
информираност

Каква е целта на това проучване?
Целта на историята е да се помисли и обсъди положението на мъж, който е с наднормено
тегло. Той го знае и осъзнава, че трябва да се грижи за себе си и да отслабне. В бъдеще той
би искал да намали теглото си, да има по-здраво тяло и да намери спътник в живота си, но
не прави нищо, за да постигне целите си.
Какви са резултатите от това проучване?
Участниците ще имат възможността да мислят за този човек и неговата история, като се
представят ролята на различните хора, участващи предоставяне на грижи за този човек
(партньори, лекари, приятели) и обсъждат стратегии, чрез които да му помогнат. Разказвачът
може да размишлява и върху емоциите на Джон.
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