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ВЪВЕДЕНИЕ 

Този Наръчник е предназначен за професионалисти, които работят в социални услуги и 

други форми за подкрепа на жертви на домашно насилие и са изправени пред 

предизвикателството да осигуряват навременна, достъпна и качествена помощ в условията 

на пандемия от COVID– 19. Той обединява информация, събрана от национално изследване 

за опита, научените уроци и добрите практики от работата на 12 организации в България 

през 2020 година.  

Написахме този Наръчник почти година и половина след обявяването на COVID пандемията 

в страната с идеята да съберем и споделим колкото се може повече практики, които 

нашите колеги в цяла България са прилагали, за да продължат да подкрепят жертвите на 

домашно насилие. Факт е, че нито една от включените в изследването организации не е 

прекратила своята работа и въпреки всички трудности е продължила да помага на 

клиентите си. За това са помогнали различни иновативни техники и подходи, които 

услугите са използвали за преодоляване на ограниченията.  

В първата част на Наръчника сме направили общ преглед на европейски практики за борба 

с домашното насилие по време на пандемията. Те касаят, както данни за ескалация на 

проблема, така и примери и насоки за ангажиране на различните системи в държавите да 

противодействат на домашното насилие и да подкрепят пострадалите.    

Представили сме обратна връзка от жени, жертви на домашно насилие, които са ползвали 

подкрепа по време на пандемичната обстановка и след разхлабване на мерките в „Центъра 

за социална рехабилитация и интеграция“ на Сдружение „Асоциация НАЯ”. За 

професионалистите ще бъде интересно да се запознаят с тяхната оценка за адекватността и 

ефективността на услугата; за предизвикателствата, с които са се сблъскали в новата 

обстановка; за новите потребности от помощ по време на здравната, икономическа и 

социална криза в страната. 

Обърнали сме внимание на нови подходи и техники, които организациите, подкрепящи 

пострадали от домашно насилие, са прилагали в тяхната практика, за да осигурят достъпна 

и качествена помощ. Основна част от тях са свързани с предизвикателството да се 

провеждат неприсъствени консултации, но също така и с препятствията при докладване на 

насилието, воденето на дела за защита и кризисното настаняване. 

Приложили сме няколко добри практики, споделени от консултативните програми и 

кризисните центрове. Те са гъвкави, адаптивни и универсални и биха могли да се прилагат 

и на други места в страната за преодоляване на ограниченията, породени от COVID кризата.   

Целта на този Наръчник е да насърчи споделянето на опит и експертиза между различните 

организации в страната, които помагат на жертви на домашно насилие, за да повиши 

тяхната адаптивност и устойчивост към ограниченията по време на пандемия. Добре 

разбираме, че на прага на всяка следваща вълна на COVID-19 пред всички нас стоят нови 

неизвестни и професионални предизвикателства. Най-голямото от тях е как да продължим 

да сме в помощ на нашите клиенти и да ги подкрепяме за тяхната сигурност и безопасност, 

емоционално възстановяване и социална интеграция.  
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ЗА ПРОЕКТА 

Проект „Нова линия срещу домашното насилие” (Договор № 53/22.01.2021 г.) се изпълнява 

с финансова подкрепа в размер на 9 999 евро, предоставена от Исландия, Лихтенщайн и 

Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Той се реализира в рамките на 

Тематичен приоритет № 6: Подобряване на капацитета и устойчивостта на гражданския 

сектор, в това число на гражданските организации. 

Основната цел на проект "Нова линия срещу домашното насилие” е повишаване на 

капацитета и устойчивостта на граждански организации в България, които подкрепят 

жертви на домашно насилие, за намаляване на негативното въздействие на пандемията 

COVID-19 върху техния активизъм. Той отговаря на потребността на НПО сектора, който 

работи с уязвими групи, да намери нови подходи и решения за осъществяване на 

дейността си в условията на ограничения и рестрикции. Проектът се фокусира върху 

нуждата гражданските организации да са по-адаптивни към новите условия на кризата с 

COVID-19, като им даде компетенции да работят в дигитална среда и да използват новите 

технологии, за да поддържат дейността си.  

Пандемията и свързаните с нея ограничителни мерки поставиха НПО, които предоставят 

подкрепа на пострадали, в нова и непозната за тях среда. След като бяха наложени забрани 

за посещения на социалните услуги, организациите изпаднаха в много трудна ситуация в 

пряката си работа, защото нямаха директен достъп до целевата си група. Появи се спешна 

нужда от търсене на нови решения за консултиране от дистанция, за които голяма част от 

услугите не бяха подготвени практически. Липсваха им знания и умения за работа в 

дигитална среда, имаха ограничения в техническите си ресурси и в софтуер за дигитална 

комуникация. Появиха се специфични трудности в контактите с пострадалите, защото те 

бяха под постоянно наблюдение и контрол в домовете си. Всичко това имаше отрицателно 

въздействие върху гражданските организации и върху хората, на които помагат. 

Проектът е важен за крайните ползватели, защото случаите на домашно насилие в 

условията на пандемия и социална изолация се увеличават, според данни на Световната 

здравна организация1. Жертвите на домашно насилие, основно жени и деца, са силно 

засегнати от COVID-19 в почти всички сфери на живота си. Дори при нормална обстановка 

те са уязвима група, а пандемията и рестриктивните мерки от нея задълбочиха проблемите 

им и доведоха до нови – загуба на работа и доходи, влошено здраве, изолация от 

близките, невъзможност за докладване на насилието и защита. Важно е в тази ситуация да 

се работи за укрепване на капацитета на гражданските организации, които, дори при 

наложените ограничения заради пандемията, трябва да са в най-близък контакт с 

пострадалите. Проектът ще укрепи капацитета на НПО, за да не преустановят работата си и 

по този начин една особено уязвима група, която е във висок риск от бедност, социално 

изключване и рецидиви от насилие, да има достъп до помощ и защита. 

                                                           
1
 https://www.who.int/reproductivehealth/publications/emergencies/COVID-19-VAW-full-text.pdf 

 
 

https://www.who.int/reproductivehealth/publications/emergencies/COVID-19-VAW-full-text.pdf
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Целева група са 12 граждански организации от цяла България. Териториално те покриват 

цялата страна и включват разнообразие от форми на подкрепа – телефонни линии, 

консултативни програми, кризисно настаняване, посредничество, мобилна работа на 

терен. 
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ЗАЩИТА И ПОДКРЕПА НА ЖЕРТВИ НА ДОМАШНО НАСИЛИЕ ПО ВРЕМЕ НА 

ПАНДЕМИЯ OT COVID- 19 – ЕВРОПЕЙСКИ ПОЛИТИКИ И ПРАКТИКИ 

Все още не се знае какви са истинските мащаби на домашното насилие по време на 

пандемията от COVID-19, но информация, публикувана от Европейския парламент2  

показва, че положението на жертвите се е утежнило изключително много поради 

социалното дистанциране и изолирането по време на периодите на принудително 

затваряне в домашни условия. Става дума основно за жени и деца. 

Генерална дирекция „Правосъдие и потребители” на Европейската комисия съобщи за 

тревожно увеличаване на домашното насилие по време на пандемията от COVID-19. Във 

Франция подадените сигнали са се увеличили с 32 %3, в Испания на спешния номер за 

домашно насилие са получени с 18 % повече обаждания през първите две седмици от 

локдауна4, а в Белгия се съобщава за трикратно увеличение на обажданията5. В България 

различните форми на подкрепа, които бяха проучени, съобщават за 100 до 200 % 

увеличение на сигналите за домашно насилие, основно подадени чрез Горещи телефонни 

линии6. 

Как COVID-19 увеличава риска от домашно насилие над жени и деца? 

 Членовете на семейството прекарват повече време в близък контакт. Те сa изправени 

пред икономически и социални трудности, има опасност да загубят работата и доходите си. 

Това увеличава стреса и напрежението и съответно повишава риска от упражняване на 

насилие върху жените и децата в смейството. 

 Жените имат по-ограничени възможности да контактуват със свои близки, роднини, 

приятели и колеги, които биха им осигурили подкрепа и закрила от насилие. 

 По време на пандемията жените понасят основната тежест от домашните задължения в 

семейството. Затварянето на училищата допълнително утежнява ситуацията и повишава 

нивата на стрес.  

 Голяма част от жените загубиха работата си и това намали достъпа им до продукти и 

услуги от първа необходимост.  Когато ресурсите са по-оскъдни, жените са подложени на 

по-висок риск да станат жертви на икономически злоупотреби. 

 Извършителите на домашно насилие могат да използват мерките за ограничаване на 

разпространението на COVID-19 за оправдание да упражняват власт и контрол върху своите 

партньорки, както и да намалят допълнително достъпа им до услуги, помощ и психо-

социална подкрепа от формални и неформални мрежи.  

 Услуги, като горещи линии, кризисни центрове, приюти, правна помощ и услуги за 

закрила са ограничени. Това допълнително намалява достъпа до малкото източници на 

помощ, до които достигат жените, страдащи от домашно насилие. 

                                                           
2
 https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20200406IPR76610/covid-19-stopping-the-rise-in-

domestic-violence-during-lockdown 
3
 https://womenlobby.org/IMG/pdf/ewl_policy_brief_on_covid-19_impact_on_women_and_girls-2.pdf 

4
The New York Times – “A New Covid-19 Crisis: Domestic Abuse Rises Worldwide” 06.04.2020 

5
 https://www.bbc.com/news/world-europe-52216966 

6
 https://balkaninsight.com/2020/05/28/bulgaria-charity-warns-domestic-violence-worsening-in-pandemic/ 

 

https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20200406IPR76610/covid-19-stopping-the-rise-in-domestic-violence-during-lockdown
https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20200406IPR76610/covid-19-stopping-the-rise-in-domestic-violence-during-lockdown
https://womenlobby.org/IMG/pdf/ewl_policy_brief_on_covid-19_impact_on_women_and_girls-2.pdf
https://www.bbc.com/news/world-europe-52216966
https://balkaninsight.com/2020/05/28/bulgaria-charity-warns-domestic-violence-worsening-in-pandemic/
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От Европейския институт за равенство на половете в свое проучване7 установяват, че 

въвеждането на различни мерки за овладяване на пандемията в целия ЕС поставя редица 

предизвикателства пред услугите, които помагат на пострадалите от домашно насилие. 

Едно от най-важните е да се осигури непрекъснато предоставяне на подкрепа, в условията 

на нарастващо търсене на помощ, увеличен риск за жертвите, свръхнатовареност на 

персонала и недостатъчно финансиране.  

ВЛИЯНИЕ НА ПАНДЕМИЯТА ОТ COVID-19 
 
 

 
 
 
 
 
  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

                                                           
7
 https://eige.europa.eu/publications/covid-19-pandemic-and-intimate-partner-violence-against-women-eu 

Икономическа несигурност  
(риск от бедност, загуба на 

работа и доходи) 
 
 

Здравни проблеми    
(опасност от заразяване и 

труден достъп до 
медицинска помощ) 

Мерки за борба с 
пандемията  

(ограничения в 
придвижване, забрана за 

контакти) 

ДЕЙСТВИЯ НА 
ИЗВЪРШИТЕЛИТЕ 

 

Повишаване на зависимости-

те, като механизъм за 

справяне със стреса 

Дезинформация, заплахи 

и ограничения, свързани с 

вируса 

Постоянно наблюдение и  

контрол над жертвите 

ДОСТЪП ДО ПОДКРЕПА 

Затруднен достъп до 

услугите за подкрепа 

Изолация от неформална та 

подкрепяща среда, като 

семейство и приятели 

Затваряне на детски  

градини и училища 

Ограничена алтернатива за 

настаняване при напускане 

на дома 

ВЪЗДЕЙСТВИЕ ВЪРХУ ЖЕРТВИТЕ И ТЕХНИТЕ ДЕЦА 

Повишен страх и уязвимост 

Невъзможност за напускане на партньора 

Увеличение на домашните отговорности и грижи за деца 

ПОСЛЕДСТВИЯ 
 

Повишено ниво на стрес  
 сред жертвите и извършителите 

По-тежки актове на насилие 

Фемицид (убийства на жени) 

По-чести актове на насилие 

Ограничения в използване 

на предпазни средства 

https://eige.europa.eu/publications/covid-19-pandemic-and-intimate-partner-violence-against-women-eu
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Как да се общува с жертвите по време на пандемия? 

Разработване на кампании за повишаване на осведомеността, за да се гарантира, че 

жертвите на домашно насилие разполагат с необходимата информация за услугите за 

спешна защита и подкрепа, до които имат достъп. Такива кампании вече се провеждат в 

няколко държави-членки на ЕС.  

Особено важно е да се гарантира, че лицата, които могат да бъдат в контакт с жертви на 

домашно насилие по време на изолацията в домашни условия, са в положение да 

предоставят информация за наличната подкрепа и защита. В това отношение следва да 

се обърне специално внимание на здравните работници (включително на 

фармацевтите), работниците в супермаркетите и пощенските работници.  

Освен това, полицейските служители следва също така да бъдат особено бдителни по 

отношение на вече сигнализираните и новите случаи на домашно насилие. 

Информацията относно съществуващите онлайн уебсайтове и горещите телефонни 

линии за подкрепа на жертвите на домашно насилие следва да бъде широко 

разпространявана.  

 

Как да се съобщава за престъпление? 

По време на изолацията в домашни условия жертвите на домашно насилие трябва да 

имат възможност да съобщават за престъпления по лесен начин. Това трябва да включва 

и опростени начини за свързване с полицията и уведомяването ѝ, като например чрез 

текстови съобщения или онлайн чатове, както и използването на кодови думи при 

лекарите, фармацевтите и пощенските служители.  

От съществено значение е правосъдните системи да продължат да работят по време на 

пандемията, за да се гарантира, че насилниците продължават да бъдат преследвани по 

наказателен ред и че лицата, осъдени за насилие срещу жени, се задържат, ако е 

необходимо. Спирането или забавянето на съдебните производства може да причини 

значителни вреди на жертвите. Важно е да се гарантира, че незабавните забранителни 

заповеди, ограничителните заповеди и заповедите за осигуряване на защита срещу 

извършителите продължават да се издават въпреки мерките за локдаун. 

 

Добри практики за по-успешна комуникацията с жертвите и по-ефикасно 

съобщаване за престъпления: 

 В Испания и Франция бяха подети информационни кампании за популяризиране на 

механизми за подаване на сигнали за жени, които могат да потърсят помощ в аптеките. 

 В Ирландия полицейските служби се свързват с бивши жертви на домашно насилие, за 

да се уверят, че са добре. 

 В Германия беше публикуван „наръчник за оцеляване“, за това как да не станем жертва 

на насилие. 
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Включване на подкрепата и защитата на жертвите в рамките на националните 

национални схеми за спешна помощ във връзка с пандемията. 

В плановете за готовност и реагиране във връзка с пандемията от COVID-19 да се включат 

основни услуги за справяне с домашното насилие, те да се финансират и да се набележат 

начини за осигуряване на достъп до тях в контекста на мерките за социално 

дистанциране. Обявяване на подслоните за основни услуги и създаване на системи за 

предупреждение при извънредни ситуации в аптеките и магазините за хранителни стоки, 

както и създаване на безопасни начини за жените да търсят подкрепа.  

Осигуряване по всяко време подслон и жилища за спешно настаняване на всички жени и 

деца, които трябва да напуснат домовете си, за да бъдат защитени, както и улесняване на 

достъпа до тези услуги. Освен това, здравните заведения следва да намират и 

предоставят информация за услугите, които са на разположение на местно равнище за 

жертвите на домашно насилие.  

От съществено значение е държавите-членки да осигурят адекватно финансиране и 

инвестиции в онлайн услугите и формите за подкрепа. Контактът с жертвите е много 

важен през този период, но за тях може да се окаже трудно да се обадят, докато са у дома 

със своите насилници. От жизненоважно значение е да се направи така, че горещите 

телефонни линии да предлагат услуги през онлайн чат или текстовисъобщения, за да се 

гарантира, че жертвите могат да търсят помощ, докато са у дома. 

 

 

Как да се организират подкрепата и защитата? 

Осигуряване на възможност на жертвите на домашно насилие да потърсят помощ от 

службите за подкрепа. В Италия жените, които са жертви на домашно насилие, могат да 

напуснат домовете си и да отидат в най-близката служба за подкрепа, без да бъдат 

докладвани и санкционирани от полицейските органи за нарушаване на строгите мерки 

за изолация в домашни условия. 

Обявяване на подкрепата и защитата на жертвите на домашно насилие за основна 

услуга. В Испания услугите за подкрепа и защита на жертвите на домашно насилие са 

обявени за основна услуга, така че да могат да продължат да се предлагат, дори при 

налагане на ограничителни мерки за други услуги. 

Създаване на „рамка за социална закрила“ за осигуряването на подслон за жените и на 

инфраструктура за консултиране на жените. В Германия пакетът от мерки на 

правителството за предоставяне на социална закрила и социално подпомагане включва 

инструменти за осигуряване на доставчиците на социални услуги на финансова защита 

срещу коронавируса, с което специално се създават защитни мрежи за структурите за 

защита от насилие. 

Увеличаване на финансирането. В Австрия се предоставя финансова подкрепа на жени и 

момичета, които са обект на насилие по време на криза. Във Франция един милион евро 

бяха насочени към услуги за подкрепа във връзка с домашното насилие. 
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Използване на цифрови технологии. 

Създаване на услуга „електронна поща/уеб чат услуга/гореща телефонна линия за 

жертви на домашно насилие“. В Португалия беше създадена услуга „електронна поща“, 

за да се отговаря на въпроси и искания за подкрепа, свързани с домашното насилие. В 

Австрия правителството въведе нон-стоп действаща гореща телефонна линия за жертвите 

на насилие, основано на пола. В Германия горещата телефонна линия за жертвите на 

домашно насилие продължава да предоставя съвети нон-стоп на 18 езика.  

Разработване на специални мобилни приложения. В Италия беше разработено 

специално приложение, за да могат жените да се свързват незабавно с 

правоохранителните органи. 

 

Приобщаване на гражданското общество 

Предлагане на алтернативни на местата за подслон решения, за да могат жертвите 

на домашно насилие да се поставят в карантина при безопасни условия. В няколко 

държави-членки правителствата субсидират хотелски стаи, където жертвите могат да се 

поставят в карантина при безопасни условия. В Испания беше предоставено и ново 

пространство за подслон при спешни случаи в отговор на кризата. В Германия органите се 

насърчават да намерят прагматични решения на недостига на подслони, свързан с COVID-

19, като например краткосрочно наемане на хотели и ваканционни апартаменти. 
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МЕТОДОЛОГИЯ НА ПРОУЧВАНЕТО В БЪЛГАРИЯ 

ДЪЛГОСРОЧНАТА ЦЕЛ на направеното проучване в България е да се подобрят подкрепата 

и защитата на пострадалите от домашно насилие в условията пандемия от COVID-19. 

КРАТКОСРОЧНИТЕ ЦЕЛИ СА: 

 Подобряване достъпа на жертвите на домашно насилия до социалните услуги при 

въвеждане на забрани и ограничителни мерки по време на пандемията от COVID-19; 

 Повишаване капацитета и устойчивостта на 12 граждански организации в България, 

които подкрепят жертви на домашно насилие в условията на пандемия от COVID-19; 

 Повишаване на информираността за предизвикателствата и добрите практики от 

прилагането на дистанционно консултиране на жертви на домашно насилие в България в 

условията на пандемия от COVID-19. 

ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СТРАНИ, КОИТО СА ЦЕЛЕВИ ГРУПИ на проучването са две: 

1. Жертви на домашно насилие, които ползват услугата към „Асоциация НАЯ“ за подкрепа 

на пострадали от домашно насилие – 5 жени; 

2. Представители на 11 НПО-та от цялата страна, които предоставят услуги за пострадали от 

домашно насилие – 11 представители (ръководители/координатори /социални работници/ 

психолози и др.) 

Подбор на респондентите, които да участват в проучването: 

1. Максимално разнообразно представителство на жертви на домашно насилие, които са 

започнали да ползват социалната услуга на „Асоциация НАЯ“ за подкрепа на пострадали от 

домашно насилие след въвеждане на извънредното положение в Р България на 13/03/2020 

година – 1 самотна майка от град, която не живее с партньор; 1 самотна майка от село, 

която не живее с партньор; 1 жена от град с дете/деца, която живее с партньор; 1 жена от 

село с дете/деца, която живее с партньор; 1 жена без деца, която живее с партньор.  

2. Представители на 11 НПО от цялата страна, които предоставят услуги за пострадали от 

домашно насилие – „Екатерина Каравелова“ гр. Силистра; „SOS семейства в риск“ гр. Варна; 

Център „Динамика“ гр. Русе; Фондация „ПУЛС“ Перник; „Х§Д Джендър перспективи“ гр. 

Хасково; „Български център за джендър изследвания“ гр. София; „Асоциация Анимус“ гр. 

София; „Асоциация Деметра“ гр. Бургас; „Знание, успех, промяна“ гр. Дупница; Център 

„Отворена врата“ гр. Ловеч, Център „Мария“ гр. Горна Оряховица. 

МЕТОДИ ЗА СЪБИРАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ: 

Проучване сред заинтересованите страни чрез полу-структурирани интервюта, за да се 

оцени тяхното мнение за ефективността на подкрепата на пострадали от домашно насилие 

в условия на пандемия от COVID-19; да се идентифицират проблемите при предоставянето 

на подкрепа на пострадали от домашно насилие в условията на пандемия от COVID-19; да 

се определи до колко e популярна и достъпна услугата за подкрепа на пострадали от 

домашно насилие в условията на пандемия от COVID-19; да се види удовлетворяват ли се 



 

10 
 

потребностите на жертвите на домашно насилие в условията на пандемия от COVID-19; да 

се изследва какво е участието на пострадалите от домашно насилие в процеса на работата 

в условията на пандемия от COVID-19; да се проследи дали клиентите се чувстват сигурни 

при работата си с екипа от социалната услуга за подкрепа на пострадали от домашно 

насилие и при междуинституционалното сътрудничество по случаите в условията на 

пандемия от COVID-19; да се проследи какво е отношението на заинтересованите страни, 

включването в услугата за подкрепа на домашно насилие да бъде заплатено в условията на 

пандемия от COVID-19; да се определи има ли необходимост от разширяване и 

усъвършенстване на услугите за подкрепа на пострадали от домашно насилие в условията 

на пандемия от COVID-19; да се проучи дали социалните услуги за подкрепа на пострадали 

от домашно насилие са прилагали нови подходи и решения и дали са се наложили 

промени, които да отразяват новите реалности, породени от COVID кризата.  

 

ОБЛАСТИ НА ПРОУЧВАНЕТО 

 Входът към услугата в условия на пандемия от COVID-19; 

 Първият контакт с член от екипа на услугата в условията на пандемия от COVID-19; 

 Информация за услугата в условия на пандемия от COVID-19; 

 Потребностите на клиентите в условия на пандемия от COVID-19; 

 Участието на клиентите в условия на пандемия от COVID-19; 

 Конфиденциалност и сигурност в условия на пандемия от COVID-19; 

 Заплащането в условия на пандемия от COVID-19; 

 Оценка на ефективността на услугата за подкрепа на пострадали от домашно насилие в 

условия на пандемия от COVID-19. 

АНАЛИЗИРАНЕ - Анализът има за цел да отрази ситуацията в страната по отношение 

подкрепата на пострадали от домашно насилие в условията на пандемия от COVID-19. 

Анализът, също така, ще показва кои са проблемите в подкрепата на пострадалите от 

домашно насилие в условията на пандемия от COVID-19; кои са силните и слабите страни; 

кои са постиженията и предизвикателствата; какви са препоръките от респондентите за 

подобряване и развитие на услугите за подкрепа на пострадали от домашно насилие в 

условия на пандемия от COVID-19. 

ОЦЕНКА – Оценката има за цел да отговори на въпроса дали е необходимо да се подобри 

подкрепата, защитата и повишаване на безопасността на жертвите на домашно насилие в 

условия на пандемия от COVID-19 и по какъв начин. Тя е направена по посока да се оцени 

необходимостта от актуализиране на услугите за подкрепа на пострадалите от домашно 

насилие в условията на пандемия от COVID-19, съобразно изводите и препоръките от 

проучването. 
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КОНСТАТАЦИИ ОТ ПРОВЕДЕНИ ИНТЕРВЮТА  

С ПОСТРАДАЛИ ОТ ДОМАШНО НАСИЛИЕ 

Входът към услугата в условия на пандемия от COVID-19 

Две от интервюираните жени са имали предварително информация за „Асоциация НАЯ” от 

предишен свой контакт с организацията, както и от публикации в медиите и 

разпространените печатни материали в региона. В единия случай пострадалата е служител 

на държавна институция и преди години е съпровождала жертва на домашно насилие до 

центъра. Една от интервюираните жени е ползвала подкрепа в предишен период от живота 

си. 

Две от клиентките са потърсили сами подкрепа, а останалите три са насочени към 

социалната услуга от здравната, социалната и образователната системи. Те са споделили за 

проблемите си с училищен психолог, с лекар психиатър и с психолог-консултант в социална 

услуга, които са им дали координати на организацията. В процеса са имали подкрепа от 

свои приятели и колеги, които са ги насърчили да докладват за насилието и да търсят 

помощ.  

Интервюираните идентифицират два основни канала за разпространение на информация за 

социалната услуга – електронните медии и институции. Чрез публикации в средствата за 

масово осведомяване темата достига до широк кръг от местната общност, а чрез 

институциите като полиция, социални служби, отдели за закрила на детето, училища, 

здравни кабинети и болници, общински администрации и селски кметства, както и други 

социални услуги и неправителствени организации информацията се насочва приоритетно 

към уязвими групи лица, които имат досег с тези институции по различни проблеми, в това 

число домашно насилие.  

Клиентките не отчитат промяна в процеса на информиране и търсене на помощ по време на 

пандемията от COVID-19, в сравнение с нормална обстановка.  

Първият контакт с член от екипа на услугата в условията на пандемия от 

COVID-19 

Първият контакт със социалната услуга е бил по телефона и за клиентите, които са 

започнали да посещават социалната услуга преди обявяване на пандемията и за тези, 

които са стартирали консултирането след затягане на мерките. В първия случай по телефон 

са били определени дата и час за посещение на място, а във втория е събрана информация 

по случая и са били уговорени параметрите на дистанционно консултиране.  

В обичайна ситуация първата среща между клиент и консултант е присъствена, но в 

периода от март до юни 2020 г. комуникацията е била пренесена изцяло онлайн. 

Всички интервюирани споделят, че първият контакт с член на екипа е бил от изключително 

важно значение, за да им помогне да преодолеят срама и страха си. Времето на първата 

среща е било отделено, за да споделят за преживяното и за актуалната си житейска 

ситуация, както и да получат информация с какво социалната услуга може да им помогне. 
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Други институции които са били ангажирани в първия етап на оценкана потребностите и 

изготвяне на план са отделите за закрила на детето и социалните дирекции.  

 

Информация за услугата в условия на пандемия от COVID-19 

Всички интервюирани са били консултирани по телефон по време на най-строгите 

ограничения през 2020 г. Клиентките споделят, че това е довело до промяна в 

продължителността на разговорите - те са станали по-дълги, както и в честотата на 

консултациите, които са се увиличили. Подчертано беше, че в периода на пандемията се е 

налагало да се търси помощ в кризисни ситуации, свързани с ескалация на страхове и 

повишена тревожност. Клиентите споделят, че са провеждали консултаци по-често, защото 

са се чувствали притеснени от здравната обстановка и разпространението на Covid-19. 

Кризата, която те са усетили не само като здравна, но и като социална и икономическа, е 

довела до регрес в тяхното емоционално и личностно укрепване и ги е върнала назад в 

процеса на автономизиране.  

Не се посочва спад в качеството на оказваната помощ, но липсата на присъствен контакт се 

оценява като ограничение пред възможността за по-добро споделяне и връзка между 

клиента и консултанта. Подчертано беше и ограничението за жените, които продължават 

да съжителстват с извършителите на насилие и които останаха продължително време под 

постоянно наблюдение и контрол, без възможност да провеждат консултации със 

специалисти от социалната услуга. Клиентките оценяват това като повишен риск, заради 

възможност разговорите с организацията да бъдат проследени и това да доведе до 

ескалация на насилието върху пострадалата.  

Нито една от интервюираните жени не споделя да е имала проблем с попълването на 

документите си. Те са били обяснени от консултанта на разбираем и достъпен език.  

Спрямо индивидуалните си потребности, интервюираните посочват различните 

специалисти, които са били ангажирани в техния случай. Най-често споменавани са 

дейностите за психо-емоционална подкрепа, консултациите с адвокат и воденето на дело 

по Закона за защита от домашното насилие. Всички интервюирани оценяват като адекватна 

и ценна за тях хуманитарната и материална помощ, предоставена им от организацията при 

втората и третата вълна на пандемията в зимните месеци и при подготовката на децата за 

новата учебна година. Положителен ефект е имало и от пакетите за медицински услуги и 

лекарства. 

Участничките в изледването имат хипотеза, че по време на извънредните мерки и след това 

случаите на домашно насилие са се увеличили. Мотивите им са, че семействата са останали 

продължително време в изолация, влошило се е икономическото им състояние, намалели 

са доходите, децата са били спрени от детски градини и училища. Всичко това, според тях, 

е засилило агресията срещу жените и децата. От собствения си опит споделят, че по време 

на COVID кризата е било трудно да се намери свободен час за консултация в социалната 

услуга, защото всички специалисти са били претоварени. 
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Потребностите на клиентите в условия на пандемия от COVID-19  

Като основни свои потребности клиентките на социалната услуга посочват прекратяването 

на насилието, ограничаването на контактите на извършителя с тях и децата им и 

емоционалното си стабилизиране. Всички интервюирани отчитат, че COVID кризата е 

повлияла негативно върху много аспекти на живота им. Една от клиентките е загубила 

работата си през месец март 2020 г., другите са останали с минимални доходи, заради 

намален обем на работа, неплатени отпуски и оставане в къщи, за да се грижат за децата 

си. Материалното положение на пострадалите рязко се е влошило и за тях е било трудно да 

покриват дори най-належащите си разходи. В тези моменти се е появила нужда от 

допълнителна материална подкрепа за закупуване на храна, лекарства, плащане на сметки, 

дрехи и обувки за децата. В сложната обстановка е имало потребност и от посредничество 

за намиране на нова или по-добре платена работа. За майките с деца е трябвало да се 

реагира и на предизвикателството да подкрепят децата си в дигиталното обучение.  

Всички тези нужди са били обсъждани с консултантите и са станали част от индивидуалните 

планове за подкрепа. Част от интервюираните подчертават, че са продължили да работят 

по първоначалната си заявка, а други са добавили нови потребности, появили се в хода на 

работата с тях в резултат на пандемията.  В случаите на непосредствена опасност за живота 

и здравето на пострадалите е водено дело по ЗЗДН и са получени мерки за защита.  

През лятото на 2020 година всички клиентки са получили помощ от перилни и почистващи 

препарати и дезинфектанти. От есента и през цялата зима четири от тях са получавали 

хуманитарни пакети с храни от първа необходимост; заплащани са им комунално битови 

разходи за ток, вода и наем на квартира; покривани са разходи за медицински и 

стоматологични услуги; купувани са лекарства. Четири от клиентките са получили помощ за 

подготовка на децата си за училище – дрехи, обувки, раници, учебници и пособия. 

Клиентките са добре информирани, че това са помощи, предназначени специално за жени 

и деца, пострадали от домашно насилие и средствата за тях идват от дарители.  

Освен юридическата и социалната подкрепа, като необходима и адекватна на COVID 

ситуацията се оценява психологическата помощ. Клиентките споделят, че новата ситуация е 

разклатила емоционалната им стабилност и е провокирала нови тревоги и страхове, 

свързани със здравето и оцеляването им. Консултациите са им помогнали да овладеят 

паниката си и да запазят психическа устойчивост. 

Участието на клиентите в условия на пандемия от COVID-19  

Всички интервюирани заявяват, че са участвали в процеса на оценка и планиране на 

подкрепата за тях и консултантът се е съобразил с мнението им. Като положителна 

практика се посочва изготвянето на график за посещения или съответно за телефонни 

консултации по време на ограниченията, който е съобразен с възможностите на клиентките 

и е удобен за тях. Това е било особено ценно по време на работата от дистанция, заради 

трудностите при осигуряване на защитено пространство, в което жените спокойно да могат 

да говорят с консултанта си. Клиентките нямат усещането, че някой е вземал решения 

вместо тях и са им предлагани дейности, които не са адекватни и приложими за тяхната 
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ситуация. Споделят, че са имали възможност да преразглеждат и актуализират своите 

планове за подкрепа, спрямо нови обстоятелства, като например кризата с COVID-19. 

Като друга институция, ангажирана в подкрепата на клиентките, е посочен Отдел „Закрила 

на детето” в сучаите, в които социалната услуга работи с детето или с децата. 

По отношение на ограничаване на правата им по време на COVID пандемията, една 

клиентка отчита затруднен достъп до здравна грижа – отказ да бъде хоспитализирана в 

местната болница след три отрицателни PCR теста. Жената е получила съдействие от 

социалната услуга да бъде приета в болница от съседна област. Други две интервюирани 

жени споделят за проблеми в достъпа до съдебната система, най-вече заради липса на 

информация кога и как работят съдилищата и какви дела се гледат. Една клиентка дава 

препоръка за по-активна обратна връзка от работата с детето й в социалната услуга.  

 

Конфиденциалност и сигурност в условия на пандемия от COVID-19 

Всички интервюирани отчитат, че както в нормална обстановка, така и по време на 

пандемията, не са имали притеснение за запазване на конфиденциалност по техния случай. 

Не се споменават случаи на изтичане на данни и информация, които да са застрашили 

пострадалите, нито при работата им със специалистите от социалната услуга, нито при 

междуинституционалното сътрудничество.  

Клиентките на социалната услуга са добре запознати с режима на дезинфекция и от личен 

опит описват изискванията за предпазни маски, дезинфектант за ръце, дистанцията между 

консултант и клиент, както и почистването на помещенията след всеки потребител.  

Заплащането в условия на пандемия от COVID-19 

Нито една от интервюираните клиентки не е заплащала такса за ползване на социалната 

услуга по време на пандемията. Една от жените споделя, че е безработна и няма доходи, 

затова по принцип е осовободена от такса. Другите четири са плащали в нормална 

обстановка, а след месец март 2020 година са били информирани, че временно такси няма 

да се събират. Потребителите оценяват този жест като адекватен на трудната ситуация, но 

подчертават, че те плащат малки суми за почасови консултации и не биха се затруднили да 

ги покриват по време на COVID кризата. Според тях таксите на клиентите се използват за 

покриване на режийни разходи на социалната услуга. 
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КОНСТАТАЦИИ ОТ ПРОВЕДЕНИ ИНТЕРВЮТА С ПРОФЕСИОНАЛИСТИ ОТ 

НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИ ОРГАНИЗАЦИИ, КОИТО ПОДКРЕПЯТ ПОСТРАДАЛИ ОТ 

ДОМАШНО НАСИЛИЕ 

Входът към услугата в условия на пандемия от COVID-19 

Всички интервюирани отчетоха, че COVID ситуацията е поставила огромни 

предизвикателства пред всички услуги на организациите.  

Наложило се е формите за подкрепа бързо да се реорганизират спрямо новите условия, за 

да продължат да функционират.  Достъпът до информация и подкрепа е бил затруднен при 

наложените ограничителни мерки за посещение на място на социалните услуги и това е 

наложило комуникацията да се прехвърли в дигитална среда. Използвани са телефони, 

електронна поща, онлайн инструменти за аудио и видео разговори. В периода след 

обявяване на пандемията през месец март 2020 са регистрирани повече обаждания на 

горещите телефони за пострадали от домашно насилие, както на националните линии, така 

и на регионалните такива. Увеличението, което отчитат различните организации, е между 

100 и 200%.  

Организациите са използвали съществуващите си сайтове и страници в социалните мрежи 

(основно Фейсбук), като са увеличили активността си чрез повече публикации и редовно 

поддържане на чатовете. Публикувани са тематични материали, свързани с разпознаване 

на домашното насилие, възможностите за законова защита на пострадалите, координати 

на социални услуги за подкрепа. Организациите са използвали свои партньорства с други 

институции – общински администрации, съдилища, полиция, социални служби и са 

разпространявали информация чрез техните сайтове. В определени периоди медиите също 

са били канал за разпространение на информация.  

Добавена стойност към улесняване на достъпа до услугите има разпознаваемостта на всяка 

от социалните услуги в региона, където функционира. Създаденият през годините публичен 

образ и регулярното разпространение на печатни информационни материали в ключови 

институции е помогнало на пострадалите от домашно насилие по-лесно да разберат как и 

къде да потърсят защита и помощ. Съдействали са и останалите регионални и местни 

институции, с които всяка организация има устойчиви партньорства.  

Около 50% от интервюираните идентифицират Полицията като първа точка за контакт на 

пострадалите от домашно насилие в условията на COVID-19. Голяма част от случаите през 

този период са достигнали до центровете за консултиране и настаняване чрез 

полицейските управления. Интервюираните обясняват, че това е обичайна практика, но при 

противоепидемичните мерки ролята на полицията се е засилила.  

Като насочващи се разпознават още Районните съдилища, Дирекциите „Социално 

подпомагане и Отделите „Закрила на детето”. Обичайно при тези три институции 

препращането на клиентите към специализирана подкрепа е формализирано през 

заповеди и направления. В извънредната обстановка на много места в страната обаче те са 

поели и допълнителни функции и са съдействали на пострадалите с информация как да се 

свържат със социалните услуги, публикували са техни телефони и имейли. В две 

организации посочват като насочващи медицински специалисти. Настоящи и бивши 
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клиенти на организациите също се идентифицират като ресурс за разпространение на 

информация и насочване към подкрепа.  

Интервюираните отчитат интересна динамика в търсенето на подкрепа от пострадалите от 

домашно насилие през миналата 2020 година. В първите седмици, след обявяването на 

пандемията и въвеждането на най-строгите ограничителни мерки, почти не е имало 

докладване на нови случаи и търсене на помощ. Хипотезата на специалистите е, че в този 

период е имало голямо объркване, неяснота и ескалация на страхове в пострадалите, 

които са ги ограничили в техните контакти. На второ място, според интервюираните, е 

съществувало очакване, че всичко това ще приключи до две три седмици, след което 

всички ще си възвърнат нормалния ритъм на живот. През тези две три седмици почти не е 

имало нови случаи на домашно насилие, които да са стигали до специализираните услуги 

за подкрепа. След това, според професионалистите, е станало ясно, че марките ще 

продължат дълго, в това число ограниченията в социалните контакти, спирането на работа, 

затварянето на детски градини и училища, което предполага продължителна изолация в 

домашни условия и е предпоставка за ескалация на домашното насилие. В края на месец 

април 2020 и особено през месец май 2020 всички услуги отчитат, че има ръст на 

пострадалите, които докладват за насилие и търсят подкрепа. 

Първият контакт с член от екипа на услугата в условията на пандемия от 

COVID-19 

В условията на ограничителни противоепидемични мерки различните организации са 

прилагали различни подходи на първи контакт с новите клиенти в консултативните си 

почасови услуги. Няколко са споделените практики: 

 Изцяло неприсъствена комуникация. Заявката на клиента се приема по телефон, имейл, 

месинджър или вайбър. По този начин се прави и първото интервю с пострадалите за 

събиране на информация, оценка на риска и оценка на потребностите, и се планират 

последващи действия. Организациите, които са прилагали този подход споделят, че такава 

комуникация е изисквала повече време, заради нуждата от повече обяснения, 

техническите специфики на връзката и възможността на жертвите да останат сами и да 

проведат разговор с консултанта. Специално интервюираните адвокати споделят, че такъв 

тип комуникация е налагала да се правят по няколко обаждания към клиентите, за да се 

събере фактологията за подаване на искова молба до Съда, след това да се изпращат 

куриерски пратки за проверка и подписване на документите от клиента.  

 Първи контакт на място и в последствие преминаване към онлайн консултиране. Този 

подход обичайно е прилаган при спешни случаи с хипотеза, че пострадалото лице има 

нужда от кризисна интервенция. Професионалистите го оценяват като ефективен за 

първоначално събиране на информация по случая и оценка на риска. Споделените случаи 

са на пострадали, които са във високо рискова ситуация и имат нужда от спешна защита. 

Лицата са търсили помощ на място в социалната услуга. 

 Първи контакт онлайн и в последствие консултиране на място. Клиентът единствено 

запазва час от дистанция, след което посещава социалната услуга на място и 

консултирането му продължава присъствено. Подчертано беше, че консултации на място са 
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правени в ситуации, в които в социалната услуга няма данни на болни и контакти лица от 

персонала, а клиентите декларират писмено, че нямат симптоми на заболяване. 

 Подход на онлайн контакт и контакт на място, в зависимост от спецификата на случая. 

Част от организациите са прилагали комбинирани подходи, спрямо възможностите на 

клиентите. В случаи, в които липсва техническа възможност за връзка от дистанция или 

пострадалите не могат да останат сами, се е практикувало провеждане на първа среща на 

място в Центъра при спазване на противоепидемичните мерки. Съответно при отказ на 

клиентите да посетят социалната услуга на място, заради страх от заразяване, връзката с тях 

е била онлайн. 

При провеждането на първа среща с пострадалите онлайн, консултантите са водели 

записки, за да документират информацията по случая, а след първото разхлабване на 

мерките и възможността срещите да се проведат присъствено, е оформяна официалната 

документацията. С останалите институции, ангажирани по случаи на домашно насилие, 

информацията е била обменяна електронно. Не се отчитат проблеми при издаването на 

спешни мерки за защита, но всички организации споделят за трудности при насрочването 

на съдебните заседания, дългото им отлагане и пропуски в обмена на информация по 

делата. 

Всяка от изследваните организации е въвела вътрешни правила за работа в условията на 

COVID-19. Минимално тези процедури отразяват националните изисквания на 

Министерство на здравеопазването, Агенцията за социално подпомагане и съответната 

община, в която е позиционирана услугата. Отчита се висок интензитет на 

административната натовареност, във връзка със спазването на противоепидемичните 

мерки, защото процедурите и правилата често са били актуализирани. Във всички 

консултативни центрове и услуги с настаняване е спазван режим на дезинфекция, 

дистанция и носене на предпазни средства. Всички тези мерки са били обозначени и 

клиентите са били информирани за тях. 

За да се намали риска от заразяване на екипите на социалните услуги и на клиентите, са 

въвеждани гъвкави работни графици, работа от дистанция, преструктуриране на работните 

помещения, така че да се избегне струпването на хора от персонала на едно място. При пет 

от изследваните организации (45%) прилагания подход е за разделяне на екипа на две и 

редуването на присъствена работа в услугата с работа от в къщи; така на място са били не 

повече от 50 % от консултантите, а останалите са работили от дистанция.  

В услугите с настаняване процедурите са унифицирани и са еднакви за всички изследвани 

организации. Използвани са бързи и PCR тестове и изолирани помещения, в които 

пострадалото лице се настанява за две седмици, без да има контакт с останалите настанени 

и с ограничен достъп до общите помещения.  

Споделено беше, че по време на пандемията екипите на услугите са били пренатоварени. 

Причините са няколко. На първо място е увеличения приток на клиенти, които са 

обслужвани от същия по численост персонал, който е работел и в нормална обстановка. На 

следващо място е нуждата от извършването на допълнителни дейности, адекватни на 

новата ситуация -  дезинфекция, медицински изследвания, раздаване на хуманитарни 
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помощи и др. За да са ефективни в помощта си, специалистите е трябвало да поемат нови 

задачи към обичайните си задължения. 

Информация за услугата в условия на пандемия от COVID-19 

Интервюираните посочват, че в условията на пандемия са били гъвкави в предоставянето 

на помощ на пострадали от домашно насилие и така са успели да запазят функциониращи 

всички форми на подкрепа.  При невъзможност клиентите да идват на място консултациите 

са се осъществявали дистанционно, като за тази цел са използвани различни инструменти – 

телефон, вайбър, месинджър, специални приложения. От друга страна, за клиентите които 

не са имали възможност да ползват услугата от дистанция, са обособявани специални 

защитени пространства, в които са провеждани консултациите. В повечето случаи това са 

били външни пространства на открито, които позволяват спазването на дистанция.  

Отчита се, че ситуацията е повишила риска за пострадалите, защото при наложените 

извънредни мерки те не са имали възможност да останат сами и са били под постоянно 

наблюдение и контрол от страна на извършителите. Имало е нарушения в графика на 

консултации и тяхната продължителност и връзката клиент-консултант изцяло е била 

съобразено с възможностите на пострадалите. Дадени бяха примери, как жени излизат от 

дома си за няколко минути под различен претекст и така се свързват със социалната услуга 

или използват кратки моменти, в които са останали сами в къщи, за да се консултират. 

Оценката на професионалистите е, че по този начин е много трудно да се работи 

терапевтично с пострадалите и по-скоро се е реагирало на кризисни спешни ситуации.  

Трудности споделят и интервюираните адвокати, за които подготовката на документи за 

съдебни дела е отнемала повече време и усилия и е натоварвала пострадалите с 

допълнителни пощенски разходи. Според юристите, новите условия са повишили риска за 

жертвите, защото те са останали продължително време насаме с насилника, прекратили са 

социалните си контакти и връзките си с близките хора, станали са икономически зависими 

и без възможности да напуснат дома си. Професионалистите от услугите имат хипотеза, че 

много случаи на домашно насилие са останали скрити и не са докладвани, а жертвите са 

продължили да живеят в травматична ситуация и не са потърсили помощ. 

Предположенията са, че COVID кризата е провокирала страхове и фобии, които са 

принудили пострадалите да се концентрират върху опазване на живота си от заразяване с 

вируса и тази проблематика е изместила домашното насилие.  

Най-голямо е било предизвикателството пред мобилните услуги – открити приемни и 

офиси в по-малките населени места. В повечето случаи с клиентите там е нямало 

възможност за дистанционна работа и екипите са продължили да правят посещения на 

място, при спазване на мерки за безопасност. Причините, които се посочват са, че 

мобилните услуги на организациите подкрепят пострадали от уязвими групи – 

представители на етнически малцинства, необразовани, безработни, които трудно 

разбират български език, не боравят добре с документи и нямат техника и интернет. В 

същото време това са рискови групи, които тежко са понесли COVID кризата и тя е 

засегнала всички аспекти на живота им – провокирала е тежки социално-битови, здравни, 

образователни проблеми и е довела до ескалация на насилието. Отчитайки това, 
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социалните услуги са се опитали да поддържат мобилната работа на терен, като дори се е 

наложило да добавят нови ангажименти към обичайните си задължения – доставки на 

лекарства, храна, техника за обучението на децата и др. По-големият обем на работа е 

подсигуряван основно с допълнителни средства от дарения на фирми и частни лица, без 

допълнителна помощ от държавата.  

COVID ситуацията е повлияла и върху междуинституционалната работа по случаи на 

домашно насилие, но в тази посока всички участници са успели да се мобилизират и да 

сведат до минимум негативния ефект на пандемията. Всички срещи между 

професионалистите са провеждани онлайн и са изисквали повече време и усилия, но 

координирания подход е продължил да действа в новите условия. За част от организациите 

тази практика е полезна и продължават да я прилагат дори след разхлабване на мерките. 

Споделят, че са успели да изградят добре работещи механизми и да усъвършенстват 

междуинституционалната комуникация и продължават да работят неприсъствено. 

За да се справят успешно в тази ситуация организациите са разчитали на външни донори, 

които са ги подкрепили със закупуването на техника, за да имат възможност да са на 

разположение на пострадалите.  Нито една от социалните услуги не е била технически и 

софтуерно подготвена за подобна ситуация и не е разполагала със средства в бюджета си, 

за да закупи компютри, лаптопи, смартфони и приложения за аудио-визуална 

комуникация. Една година по-късно след обявяването на пандемията организациите, които 

подкрепят пострадали от домашно насилие отчитат, че са по-подготвени да поддържат 

работата си в онлайн среда. 

Критична точка във функционирането на услугите е било попълването и обмена на 

документи между социалната услуга и клиентите. Размяната на електронна 

кореспонденция е утежнила връзката и клиентите трудно са се справяли с попълването на 

документи. Отчита се, че не са били взети адекватни на ситуацията мерки, за да се намали 

тежестта на документооборота. Изискванията и процедурите са останали същите, както 

преди и това е причинило редица неудобства на клиентите.  

Всички организации отчитат, че не са спрели нито една от своите услуги, нито 

консултациите с психолози, социални работници и адвокати, нито кризисното настаняване, 

нито горещите телефонни линии. Екипите също са останали почти без промяна и с 

наличните ресурси от професионалисти услугите са поели с около 30-50% повече клиенти. 

Само две организации споделят, че по време на пандемията са имали възможност 

почасово да наемат психолози, най-вече за да обезпечат работата с децата и с 

извършителите на домашно насилие. По-голяма част от екипите за подкрепа са били 

редуцирани поради болни и карантинирани консултанти, както и заради консултанти, 

които е трябвало да останат в къщи с децата си, докато детски градини и училища са 

затворени или са попадали в рискова група и са були пуснати в отпуск, за да не се заразят. 

Всяка една от социалните услуги отчита свръхнатоварване в летните месеци на 2020 и до 

края на годината. Интервюираните отчитат, също така, повишаване на интензитета и 

сложността на случаите, по които работят. Наблюдава се рязко увеличаване на случаите на 

сексуално насилие, в това число над деца.  
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Потребностите на клиентите в условия на пандемия от COVID-19  

По време на пандемията и след разхлабване на мерките социалните услуги за подкрепа на 

пострадали от домашно насилие са дали приоритет на комплексната помощ за своите 

клиенти в отговор на техните потребности в новата ситуация. Всички интервюирани 

специалисти отчитат, че жените са били изключително силно засегнати от пандемията и 

наложените ограничения. Качеството им на живот се е влошило и драстично са намалели 

възможностите им да живеят самостоятелно и да не са в икономическа зависимост от 

извършителите на насилие. За да се преодолеят рисковете от крайна бедност и 

маргинализация, почти всички услуги са въвели раздаването на хуманитарни пакети за 

своите нуждаещи се клиенти. Тези пакети са съдържали продукти от първа необходимост 

– храни, лекарства, перилни и почистващи препарати, дезинфектанти, дрехи, обувки и др. 

Средствата са осигурявани през различни донорски програми и чрез местни дарителски 

кампании. 

В услугите с настаняване се е наложило закупуването на допълнителна техника за децата, 

които е трябвало да преминат на дистанционно обучение. Закупени са компютри и лаптопи 

за нормалното обучение на настанените деца и младежи. Устройствата са осигурявани 

основно от дарители – организации и частни лица. 

Осъществявано е посредничество между жертвите и различните институции – социални 

служби, медицински специалисти, здравни заведения, образователни институции и др. В 

най-тежките моменти, на прага на новата учебна година за децата и в началото на зимата, 

клиенти са насочвани за допълнителна помощ към църкви, социални трапезарии, 

патронажни грижи, БЧК и др.  

Всички организации са изпитвали трудности да посрещнат актуалните нужди на своите 

клиенти, заради липсата на средства. Отчетено беше, че по време на COVID кризата не е 

имало никакво допълнително финансиране с оглед на утежнената обстановка и 

допълнителните потребности на пострадалите от домашно насилие. Изразено беше 

разочарование, че липсва държавна политика, която да се фокусира върху негативите 

специално за жертвите на домашно насилие и да даде адекватни решения. Даден беше 

пример, че подобен ресурс би могъл да се набира от съдебните глоби на извършителите на 

домашно насилие, но това до момента не се случва. 

В различните части на страната местните власти са били различно ангажирани в подкрепа 

на социалните услуги за пострадали от домашно насилие. Беше споделено, че има общини, 

които през цялата година непрекъснато са снабдявали центровете с предпазни средства, а 

на други места това не се е случило и организациите сами са закупували маски, 

дезинфектанти, предпазни облекла и др. Беше отчетено като пропуск, че липсва единна 

практика, която да е ангажимент на всяка общинска администрация в страната и в 

кризисни моменти се разчита на създадени местни партньорства и механизми. 

Обобщавайки акцентите в своята подкрепа организациите споделят, че превес са взели 

кризисните интервенции и социалната работа за сметка на терапевтичните, психо- 

рехабилитационни програми. Заради новите потребности, породени от кризата, са 

въведени нови подходи – най-вече в областта на хуманитарната подкрепа.  
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Участието на клиентите в условия на пандемия от COVID-19  

Участието на клиентите в процеса на оценка на техните потребности и планиране на 

адекватна за тях подкрепа е продължило без промяна в услугите с настаняване. 

Присъствието на потребителите в услугата е позволило да се прилагат всички процедури и 

стандарти по методическите указания и детайлизираните програми на Кризисните 

центрове. Не са прекъсвани екипните срещи с участието на настанените клиенти и тяхното 

включване в планиране и осъществяване на дейностите в услугата. Ограничаването на 

присъствените консултации е било предизвикателство за организациите, които предоставят 

почасови услуги. Интервюираните споделят, че се е налагало да се провеждат повече на 

брой и по-продължителни разговори с клиентите. 

За да се направи адекватна на ситуацията оценка на потребностите и планирането на 

подкрепата, организациите са поставили акцент върху координацията вътре в екипите на 

услугите и с другите институции. Отчитат се по-интензивни контакти със социалните служби 

и Отделите „Закрила на детето”. Споделени бяха случаи, в които потребителите също са 

участвали в междуинституционални срещи. 

Докато сътрудничеството с институциите в социалната сфера по-скоро се оценява като 

ползотворно, предизвикателство за програмите за подкрепа на пострадали от домашно 

насилие е била юридическата помощ и воденето на дела по ЗЗДН. Двамата интервюирани 

адвокати споделят, че информацията не им е била достатъчна в случаите на пренасрочване 

на дела и се е налагало заедно с клиентите да стоят на място пред Съда, защото, въпреки 

че дела не са били гледани, не е имало официално обявено отсрочване. 

Конфиденциалност и сигурност в условия на пандемия от COVID-19 

Всички интервюирани отчитат, че в използваната от тях дигитална комуникация е 

съществувал риск обажданията и съобщенията да бъдат проследени и това да постави в 

риск пострадалите от домашно насилие. Споделени бяха случаи на съобщения през 

месинджър през нощта, най-вероятно след акт на насилие, при които следва да се отчете 

опасността за жертвата, която се намира в присъствието на извършителя. В такава ситуация 

обратното съобщение е с кратки инструкции да се позвъни на телефон, когато е безопасно 

за пострадалото лице. Професионалистите са избягвали продължителна комуникация чрез 

съобщения в такива кризисни ситуации, за да не създадат допълнителни рискове.  

При засиленото използване на онлайн инструменти вниманието на организациите е било 

повишено, заради притеснения от пробив в системите и изтичането на информация. Това 

касае, както обмена на данни с клиентите, така и комуникацията с другите институции при 

изпращането на документи по случаите. Прилагани са практики, в които клиентите се 

запознават с документите и ги подписват на място в социалната услуга, за да не се 

изпращат на непроверени имейли, като по този начин се гарантира в по-голяма степен 

конфиденциалност на информацията. За да се избегне оставянето на следи в дигиталните 

приложения, част от организациите са предпочели да консултират по телефон.   

По отношение на кризисните центрове, организациите, които управляват такива услуги, 

споделят, че при затварянето на входа и ограничаване на контактите на потребителите 
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около центровете са се появили, както извършители на насилие, така и лица извън 

семейното обкръжение, които търсят достъп до тях. Това касае в голяма степен кризисните 

центрове за деца, които са били следени от лица от криминалния контингент, занимаващи 

се с проституция, трафик и наркоразпространение. 

В междуинституционалното сътрудничество се отчита риск от изтичане на информация по 

принцип, без той да е повлиян от пандемичната обстановка. За това споделят организации, 

които работят в по-малки населени места, където голяма част от хората се познават и 

разчитат на личните си контакти, за да стигнат до информация за пострадалите лица. Даден 

беше пример с майка и дете, които бягат от насилника и се преместват в ново населено 

място, където правят временен избор на личен лекар. Извършителят на насилие чрез 

познанството си с предишния личен лекар получава достъп до здравната система и разбира 

къде са партньорката и детето му. 

За опазване на здравето на потребителите и на персонала организациите са въвеждали, 

както гъвкаво работно време, така и засилени режими на дезинфекция. Мерките за 

дистанция и носенето на предпазни средства са въведени още при обявяването на 

пандемията и продължават да се спазват. Стриктно е следено за наличието на симптоми на 

заболяване и контакти с болни. Оценката на професионалистите е, че чрез строг контрол и 

ограничения са предотвратили масово заразяване на настанените в кризисни центрове. На 

много места в услугите е имало случаи на разболели се и карантинирани от персонала, при 

което консултирането е прекратявано за една две седмици, след което е възстановявано.  

 

Заплащането в условия на пандемия от COVID-19 

За услугите, които са държавно делегирана дейност, събирането на такси от потребителите 

е ставало на база на регламентите и инструкциите, подадени от Агенцията за социално 

подпомагане. През всички месеци след обявяването на пандемията клиентите са били 

освободени от такси за консултации. Не е имало заплащане и за програмите, финансирани 

по проекти. Всички интервюирани определят това като адекватно на ситуацията.  

Разнопосочни са мненията на различните организации по отношение на заплащането на 

такси от пострадали от домашно насилие по принцип, извън COVID ситуацията. Част от 

организациите приемат, че такива клиенти трябва да са изцяло освободени от финансов 

ангажимент, независимо от своето материално състояние и доходи. Мотивът за това е, че 

домашното насилие е специфичен проблем, който засяга еднакво лица с различен 

социален статус и в този смисъл доходите нямат никакво значение. Други приемат, че 

клиентите трябва да плащат дори и минимална такса и това повишава тяхната 

ангажираност към процеса на подкрепа. Средствата, събирани по този начин, според 

специалистите, могат да компенсират липсата на проектно финансиране и да подобрят 

устойчивостта на социалната услуга.  

Всички интервюирани споделят, че в организациите са направени допълнителни разходи 

по време на пандемичната обстановка за наемане на нови по-големи пространства, за 

ангажиране на допълнителни консултанти, за техника и софтуер, за предпазни средства, 

почистващи препарати и дезинфектанти, за медицински изслeдвания. В повечето случаи 

тези разходи са били покрити от проекти и дарения.  
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Интервюираните адвокати подчертават, че COVID кризата е усложнила изключително 

много осигуряването на финансиране за правни консултации и за водене на дела. При 

липсата на целево финансиране почти през цялата 2020 година консултациите са били Pro 

bono, а за водене на дела клиентите са насочвани към Бюрата за правна помощ, ако имат 

право на такава или адвокатите на организациите са работили без заплащане. Акцентирано 

беше, че целевото финансиране от държавата за водене на дела по ЗЗДН не е целогодишно 

и не е достатъчно, а Законът за правната помощ е с ограничен обхват. Даден беше пример 

за пострадали, които притежават жилище и работят за минимална заплата, заради което не 

могат да ползват правна помощ, защото не са социално слаби, но ако платят хонорар на 

юрист, ще останат без средства за издръжка.   

По отношение на работата с извършители на домашно насилие има категоричност, че те 

следва да заплащат за консултациите си, дори при насочване от Съда. Практиката е тези 

програми да се издържат с ограничени във времето проекти и през останалото време 

професионалистите да работят доброволно и без заплащане.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

24 
 

ОЦЕНКА НА ЕФЕКТИВНОСТТА НА УСЛУГАТА ЗА ПОДКРЕПА НА ПОСТРАДАЛИ ОТ 
ДОМАШНО НАСИЛИЕ В УСЛОВИЯ НА ПАНДЕМИЯ ОТ COVID-19 

 
ОЦЕНКА ОТ СТРАНА НА ПОСТРАДАЛИТЕ 

Материалното подпомагане, емоционалната подкрепа и воденето на дела по Закона за 

защита от домашното насилие се оценяват като най-ефективни дейности на социалната 

услуга в условията на пандемия. Интервюираните отчитат, че сложната обстановка ги е 

подложила на стрес и е донесла много тревоги, както за физическото им оцеляване, така и 

за психическото им здраве. В този момент всички дават висока оценка на непрекъснатия 

достъп до консултации, макар и неприсъствено. Осъзнато от страна на потребителите е, че 

процеса на тяхното личностно укрепване и емоционално стабилизиране е дълъг и в този 

смисъл наличието на професионална подкрепа им е било от полза, да не се върнат назад.  

Делата по Закона за защита от домашното насилие и мерките за защита се приемат от 

интервюираните като ценен принос за гарантиране на тяхната безопасност и защита от 

ново насилие. Подчертава се, че моментът е бил изключително сложен и без помощ не 

биха се решили да прекратят насилствената връзка, в която са, нито биха имали средства, 

за да заплатят услугите на адвокат.  

Подкрепата под формата на хранителни продукти, лекарства, медицински и 

стоматологични прегледи, плащане на здравни осигуровки, на битови сметки и наеми, 

купуване на дрехи и обувки за децата също получава висока оценка от интервюираните. 

Всяка от жените разказва, че е била изправена пред трудности в осигуряването на неща от 

първа необходимост, включително пред риска да остане без квартира, защото не може да я 

плаща, както и да натрупа заеми. В този момент социалната услуга е действала бързо и 

адекватно на индивидуалните нужди на клиентите си и спрямо техните най-належащи 

потребности е осигурявала хуманитарни и здравни пакети. Оценява се адекватността на 

оказаната помощ и нейната бързина, които, според интервюираните, са ключови  при 

случаите на домашно насилие, за да не се поставя в риск живота и здравето на 

пострадалата и нейните деца. 

Средната оценка, която интервюираните дават за ефективността на социалната услуга в 

условията на пандемия, е максималната – 4 по скала от 1 до 4 (1-не е ефективна; 2-по-

скоро не е ефективна; 3-по-скоро е ефективна; 4 – ефективна е). Мотивите са, че е 

работено комплексно за защита от насилие, материално стабилизиране и емоционална 

подкрепа. Според клиентките, всички тези области на подпомагане са им били полезни, за 

да преминат през тежък период от живота си. 

Всички интервюирани посочват, че биха препоръчали услугата на други пострадали и са 

насочвали кленти за помощ и подкрепа. 

 

ОЦЕНКА ОТ СТРАНА НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ, КОИТО ПРЕДОСТАВЯТ УСЛУГИ 

Интервюираните посочват като основно постижение по време на пандемията запазването 

на достъпа до подкрепа на пострадалите от домашно насилие. Отчита се, че в такава 

ситуация услугите са продължили да функционират, макар и в нови условия и чрез нови 

подходи. Консултирането, настаняването и защитата по Закона за защита от домашното 

насилие се посочват като адекватни на ситуацията форми на подкрепа, които са били 
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налични за жертвите. Преструктурирането на услугите, тяхната дигитализация и мобилност 

са помогнали да останат налични и да не прекъсват работата си. Подчертано беше, че 

формите на подкрепа за жертви на домашно насилие са били изключително необходими 

при отчетения, между 30 и 50 %, ръст на случаите в световен мащаб. 

Въпреки финансовата нестабилност и появилите се нови разходи, организациите са успели 

да запазят, както кризисните си интервенции, така и консултативните си програми. За 

първия вид дейности се отчита, че те са били крайно необходими в ситуация на повишена 

тревожност, напрежение и насилие в семейството, за да се защитят правата на жертвите и 

да се предотврати риска за здравето и живота им. За програмите за психо-социална 

рехабилитация се посочва, че са помогнали да се намали риска от тежки страхови и 

депресивни състояния, които да влошат психическото здраве и качеството на живот на 

клиентите. Като трайна полза организациите отчитат, че са повишили техническата си 

обезпеченост, осигурени са със софтуер и имат уменията да работят в онлайн среда и това 

ще им помогне при нови ограничителни мерки да са по-подготвени.  

Отчита се нуждата от по-сериозен ангажимент на държавните институции към деца от 

рискови групи - деца на улицата, деца със зависимости, деца с девиантно поведение, деца 

с тежка генерализирана тревожност.  

Две са сериозните предизвикателства пред социалните услуги в ситуация на COVID криза – 

финансови трудности и кадрова обезпеченост. Отчита се, че социалната сфера и особено 

услугите за подкрепа на уязвими групи са  станали непривлекателни за нови специалисти и 

има отлив от желаещи да работят в тази област. На практика специалистите от социалните 

услуги са били на първа линия, но не са получили същите финансови стимули, каквито са 

получили професионалисти от другите сфери. Беше подчертано, че като цяло 

възнагражденията в социалната сфера са ниски и дори в нормална обстановка 

обезпечаването с кадри е трудно. Споделени бяха случаи на напуснали специалисти, в 

които организациите са инвестирали години наред за професионалното им укрепване, но 

нямат възможност да им предложат сигурност и конкурентно заплащане на труда. 

Ситуацията със задържането на кадрите се е усложнила поради свръх натовареността на 

програмите за подкрепа. Отчитат се 3 – 4 пъти повече клиенти от капацитета на 

консултативните социални услуги и дори наличието на лист на чакащите. 

Липсата на допълнително финансиране при нарасналия обем на работа и непредвидените 

разходи за спазване на противоепидемичните мерки са основен проблем, който поставят 

социалните услуги. Интервюираните отчитат, че дори при разхлабване на мерките в 

страната използването на маски и дезинфектанти, направата на PCR тестове е останало и за 

тях продължават да се изразходват средства. Даден беше пример с жена с три деца, която 

има нужда от кризисно настаняване в център, но няма възможност да плати за 4 PCR теста, 

а за организацията това са около 600 лева разходи. Отчетено беше, че системата за 

безплатни изследвания в такива ситуации през личните лекари или социалните служби не е 

работила добре. Притесненията на организациите са, че тази ситуация ще продължи дълго, 

а няма адекватни корекции на бюджетите им. Очакванията са за още по-голяма 

натовареност на екипите до края на 2021 година, както по отношение на пряката работа с 

клиенти, така и в административни дейности. Голяма част от организациите споменаха като 
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предизвикателство новия Закон за социалните услуги и увеличения обем на документация, 

който той изисква. 

Като най-необходими дейности в условията на пандемия от COVID-19 социалните услуги 

отчитат психологическата подкрепа, социалното подпомагане, юридическата защита и 

кризисното настаняване. Оценката на професионалистите е, че интервенциите им в тези 

области са помогнали насилието над жертвите да бъде прекратено и да започне тяхното 

емоционално и социално възстановяване. Така, според тях, е намалено и негативното 

въздействие на COVID пандемията върху пострадалите и риска те да се върнат в ситуация 

на насилие, защото не могат да оцелеят финансово. 

За защита и гарантиране на безопасността на пострадалите от домашно насилие основна 

роля са имали подкрепата за издаване на мерки за защита от Съда и кризисното 

настаняване. Така на жертвите е осигурена безопасна среда и е намален риска от ново 

насилие. В тази посока са работили и съществуващите в организациите Програми за работа 

с извършители на домашно насилие, които целят корекция на тяхното поведение. В същото 

време беше споделено, че заради проблемите, предизвикани от COVID пандемията, част от 

пострадалите от домашно насилие са предпочели да останат в тази ситуация, заради 

невъзможността да се справят сами в осигуряването на жилище, доходи и грижа за себе си 

и за децата си.  Посочени бяха примери на клиенти, които са имали планове за напускане 

на извършителя на насилие, но понеже тези планове са били свързани със започване на 

работа, намиране на квартира и осигуряване на финансова стабилност те не са могли да ги 

осъществят след избухването на пандемията и са останали в травматичната ситуация.  

Чрез програмите за материално подпомагане социалните услуги за предотвратили риска от 

бедност за пострадалите от домашно насилие и са ги подкрепили с най-необходимото за 

покриване на базисните им нужди. В помощ на най-нуждаещите се е било и насочването 

към други институции и организации, които помагат с парични средства, храна, почистващи 

препарати, памперси за децата и др. В областта на работата и доходите обаче се отчита по-

скоро изоставане и спиране на добре работещи програми за посредничество, 

квалификация и преквалификация на пострадали от домашно насилие, които са 

съществували преди пандемията. Като причина за това беше посочена тежката 

икономическа ситуация, затварянето на търговски и производствени обекти, 

съкращаването на персонала и ограничените възможности на бизнеса за наемане на нови 

хора. Проблемите с безработицата са ескалирали най-вече в районите с развит туризъм, 

заради затварянето на местата за настаняване и хранене, в които са били заети много хора.   

В областта на здравните грижи социалните услуги отчитат, че са работили приоритетно по 

запазване на психичното здраве на потребителите. Споменато беше откриването на редица 

телефонни линии по време на пандемията, които предлагат психологически консултации и 

подкрепа, както на жертви на домашно насилие, така и на хора, които имат нужда от 

помощ, за да се справят с емоционалните си кризи, предизвикани от COVID-19. За 

физическото здраве на клиентите беше подчертано, че настанените в кризисни центрове са 

били под постоянно наблюдение на здравословното си състояние, в това число 

многократно са им правени тестове за COVID-19. При нужда от спешна помощ, изследвания 

и хоспитализация не е имало проблеми. Въпреки трудния достъп до медицинска помощ 
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услугите са осигурявали и средства за лекарства и здравни грижи, помагали са за 

настаняване в болници на клиентите от консултативните си програми, включително за свои 

потребители от малките населени места, където са работили мобилни екипи. Подчертано 

беше, че като цяло жертвите на домашно насилие имат нужда от допълнителна подкрепа и 

мотивация да се погрижат за здравето си, но темата е поставяна след първата вълна на 

COVID, когато първоначалния стрес и напрежението са спаднали. 

Като полза за потребителите бяха посочени и дейностите за подкрепа в грижата за децата, 

включително за провеждане на онлайн обучението им. В услугите с настаняване този 

процес е включвал осигуряването на техника и преструктуриране на пространствата, както 

и проиграването на различни сценарии за решаване на конфликтни ситуации. 

Консултативните центрове също са осигурили компютри за семействата с деца, които нямат 

възможност да си закупят, а допълнително са посредничили за връзка с училищата и 

предоставянето на техника. За подкрепа на родителите са правени консултации за 

подготовката им да помагат на децата в училище, да съчетават работата с грижата за 

децата, да работят с децата си със специфични потребности при затваряне на центровете за 

подкрепа. 

Мобилизирането на подкрепяща среда около пострадалите от домашно насилие е било 

предизвикателство за услугите. Заради страха от заразяване голяма част от техните близки, 

роднини, приятели и колеги са ограничили до минимум контактите си и това е оставило 

жертвите сами. Споделено беше, че изолацията е увеличила риска от насилие върху тях и е 

използвана от извършителите, за да налагат неограничена власт и постоянен контрол. В 

нормална ситуация повечето услуги работят за активирането на ресурсите на тази 

подкрепяща среда и привличането й в емоционалната и социална рехабилитация на 

пострадалите. По време на пандемията обаче това е било невъзможно.  

Средната оценка, която организациите, подкрепящи пострадали от домашно насилие, 

поставят на ефективността на своята работа в условията на COVID, е 3,27 в рамките на скала 

от 1 до 4, където 1 е най-ниската оценка, а 4 най-високата (1-не е ефективна; 2-по-скоро не 

е ефективна; 3-по-скоро е ефективна; 4 – ефективна е). Осем организации (73%) отчитат, 

че по-скоро са били ефективни (3), а 3 организации (27%) са поставили оценка 4 на 

подкрепата, която са оказвали. 

 

 

73% 

27% 

ЕФЕКТИВНОСТ НА ПОДКРЕПАТА В УСЛОВИЯТА 
НА COVID-19 

1-не е ефективна 

2-по-скоро не е ефективна 

3-по-скоро е ефективна 

4 – ефективна е 
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Аргументите в полза на ефективността са, че услугите не са прекъсвали своята работа и в 

новата ситуация с всички нейни предизвикателства са се адаптирали сравнително бързо и 

са осигурили достъпност и качество на подкрепата за пострадалите. Въпреки трудности в 

кадровото обезпечаване се отчита положителен ефект от приложените дейности за 

стабилизиране и укрепване на екипите, за да са устойчиви в кризисната ситуация и да 

останат на разположение на нуждаещите се. Предизвикателствата, за които все още не са 

намерени ефективни решения, са в посока на достигане до повече пострадали, заради 

хипотезата на професионалистите, че през миналата година има много жертви на домашно 

насилие, които не са докладвали и не са потърсили помощ. Необходимо е да се работи 

също за устойчивост на социалните услуги – организационна и финансова. 
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ИЗВОДИ И ПРЕПОРЪКИ 

Основните канали, по които пострадалите от домашно насилие получават информация, са 

медиите и институциите, с които организациите си партнират по случаи на домашно 

насилие. В условията на пандемия това се е оказало решаващо, за да могат пострадалите 

да получат помощ и подкрепа. Към услугите насочват както представители на различните 

институции, така и бивши и настоящи клиенти. В България за съжаление не се случи това, 

което се случи в други държави в Европа – в ситуация на здравна криза и при увеличаващи 

се случаи на домашно насилие в подкрепа на пострадалите да се включат нови системи. По 

време на пандемията обичайните първи точки на контакт за жертвите се промениха. Това 

вече не бяха институциите, защото те се затвориха и ограничиха достъпа си. На първа линия 

бяха места като хранителни магазини, аптеки, медицински лаборатории, пощи, мобилни 

оператори и др. подобни, които продължиха да работят, дори при най-строгите 

ограничения. Тези възможности бяха мобилизирани в много държави с целенасочени 

информационни кампании и се включиха активно в идентифицирането и докладването на 

случаи на домашно насилие. У нас липсваха каквито и да е действия, насочени към тези 

точки и съответно техния ресурс не беше използван по никакъв начин. В бъдеще е добре да 

се помисли за информиране и  обучения на хората, които работят на тези места, за да 

бъдат привлечени в борбата с домашното насилие, ако бъдат въведени нови рестрикции. 

За клиентите присъствените консултации са предпочитани, но по време на пандемията и 

при провеждането на консултации по телефона са се възползвали от възможността да 

търсят специалистите по-често. Това се е налагало заради появилите се нови проблеми и 

предизвикателства, породени от COVID обстановката. Най-често телефонните обаждания са 

били заради повишена тревожност и страхове. 

Прекратяването на насилието и емоционалното стабилизиране на пострадалите са техни 

основни приоритети в процеса им на рехабилитация. По време на извънредната 

обстановка са се появили и нови потребности, свързани най-вече за материално и 

финансово обезпечаване. Спрямо тези нови нужди организациите са успели бързо да 

ориентират подкрепата си и да предложат хуманитарни и здравни пакети на най-

нуждаещите се семейства. Засилена е социалната работа, посредничеството и мобилната 

услуга. 

Пандемията е повишила риска за пострадалите от домашно насилие, ограничавайки 

възможностите им да докладват и да потърсят подкрепа. Продължителната изолация в 

дома, заедно с извършителите на насилие, е довела до ескалация на напрежението и е 

увеличила интензитета на агресията във всичките й форми, а в същото време е затруднила 

достъпа до всякакви форми на подкрепа. В тази изключително сложна обстановка целия 

ангажимент за защита и подкрепа на жертвите беше оставен на гражданските организации 

и техните социални услуги. Те трябваше да изпълняват редица нови задачи – да променят и 

адаптират програмите си, да търсят допълнително финансиране, да пазят екипите и 

клиентите си, без да са подкрепени от държавата в тези неотложни дейности. 

Темата за домашното насилие по време на пандемия не беше поставена достатъчно ясно 

на общественото внимание и не намери адекватно отражение в политиките за 

компенсиране на негативните последици от кризата. Като резултат от това, въпреки 
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всичките си усилия, не беше по силите на НПО да покрият всички аспекти от борбата с 

домашното насилие. Различите социални услуги за подкрепа бяха фокусирани върху това, 

как да трансформират и запазят програмите си и да останат на разположение на клиентите 

си и беше нереалистично да се очаква те да свършат и работата по осигуряване на 

информация за разпознаване и докладване на увеличаващите се случаи на домашно 

насилие. Липсата на национална кампания в тази посока доведе до там, че много 

пострадали останаха без защита и помощ. Всичко това трябва да се има предвид и да се 

работи целенасочено за поставяне във фокуса на общественото внимание на проблема с 

ескалиращото домашно насилие в ситуация на пандемия. 

Правата на пострадалите са били ограничени заради затрудненото прилагане на съдебната 

защита, забавянето при кризисното настаняване и недостатъчно ефективната 

междуинституционална работа. В социалната сфера се отчита изместване на фокуса върху 

запазването на здравето и предотвратяване на заразяване с COVID-19 за сметка на 

подкрепата за уязвими групи, каквито са жертвите на домашно насилие. Остава проблема с 

не разпознаването на домашното насилие в неговите различни форми, особено на 

емоционалното насилие.  

Ресурсите на здравната система не бяха използвани пълноценно в подкрепа на 

пострадалите от домашно насилие. Всички български лекари, медицински сестри и 

персонал в здравните кабинети и в болниците заслужават огромно признание и уважение 

за всички усилия, денонощната си ангажираност, свръхнатовареност и безценен принос за 

овладяване на пандемията и спасяването на хиляди човешки животи при всяка нова вълна 

на COVID-19.  Нужно е обаче да се отбележи, че дори в нормална обстановка домашното 

насилие има размерите на епидемия, а при разразилата се пандемична обстановка 

ескалацията увеличи в пъти сложността на проблема. В такава ситуация от всички 

формални системи в държавата зравната остава в най-близък досег с пострадалите. В този 

смисъл тя разполага и с най-големи възможности да участва в борбата с домашното 

насилие, чрез идентифициране и насочване към подкрепа. Добре е този ресурс да бъде 

ефективно използван, за да се увеличи шанс на повече пострадали да намерят защита и 

помощ. 

Повишен е броят на случаите на сексуално насилие над жени и деца по време на 

пандемията. Тази отрицателна тенденция не е намерила адекватна реакция от страна на 

институциите. Реакциите са идвали със закъснение и не е осъществявана никаква 

превенция, за да се предотвратят сексуалните посегателства.  

Липсвала е достатъчна грижа за психическото и емоционалното здраве. Въпреки 

повишения брой на телефонните линии за безплатни консултации, не е имало цялостен 

подход за подкрепа на лицата, изпаднали в стресови и депресивни състояния. Отчита се 

увеличаване на зависимостите към алкохол, наркотични вещества, хазарт, както и 

ескалация на домашното насилие. В такава тежка ситуация е липсвал адекватен отговор на 

държавните институции и органите по закрила на детето. 

Документирането и отчитането на работата с пострадали от домашно насилие по време на 

пандемията по никакъв начин не е било съобразено с новите условия и ограниченията. Не 

са облекчени процедурите за насочване към социалните услуги от страна на социалните 
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дирекции и отделите „Закрила на детето”, което е в ущърб на нуждаещите се от подкрепа и 

затруднява техния достъп до професионална помощ. Практическата работа на социалните 

услуги показа, че има нужда да се направят промени, защото голяма част от регламентите 

на държавата, които се прилагат в нормална обстановка (без пандемия от COVID-19), са 

неадекватни на новата ситуация и по-скоро създават бариери, отколкото да помагат. 

Повишаването на броя на пострадалите от домашно насилие и нуждата от допълнителна 

подкрепа за тях по никакъв начин не е намерила адекватен отговор във финансирането на 

социалните услуги за тази целева група. Няма нито една държавна мярка в помощ на 

организациите и техните клиенти. Това е създало финансови проблеми на формите за 

подкрепа и е застрашило тяхната стабилност и устойчивост.  

Предизвикателство е запазване на конфиденциалността на клиентите при налагащата се 

дигитална комуникация. Организациите имат нужда от нови компетенции, за да гарантират 

надеждна защитата на пострадалите в онлайн среда. Прогнозите са, че този вид 

комуникация ще продължи и при нови ограничения отново ще се използва масово в 

консултирането, заради което трябва да се мисли за разработването на процедури и 

техники за запазване на личните данни. 

Отношението и поведението на социалните услуги към COVID кризата влияе най-силно 

върху отношението и поведението на клиентите. Изградените доверителни връзки водят 

до там, че страховете и фобиите на консултантите се пренасят върху техните клиенти, 

повишавайки тревожността им и обратното, спокойното приемане на новата реалност от 

терапевтите генерира спокойствие и емоционална устойчивост в клиентите.  

Цялостната оценка на социалните услуги за пострадали от домашно насилие е, че 

пандемията от COVID-19 е довела до регрес в борбата с домашното насилие у нас и загуба 

на съществуващи постижения в тази област. Отчита се отстъпление от създадени добри 

практики и процедури, които гарантират ефективна защита на жертвите и поява на 

неглижиране на проблема по време на кризата. В противовес на увеличените с около 50 % 

случаи на домашно насилие, подкрепата за пострадалите е станала по-труднодостъпна и 

по-бавна и това е увеличило риска за здравето и живота им. Не са намерени механизми за 

координиран отговор на ескалиращото насилие, нито целенасочени мерки в помощ на 

пострадалите. Това е огромно предизвикателство пред държавата в очакването на нови 

вълни на COVID-19, които ще изискват адекватна, навременна и ефективна защита и грижа 

за жертвите на домашно насилие, като особено уязвима група. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

32 
 

ДОБРИ ПРАКТИКИ 

Създаване на допълнителни Е-мейли, специално за връзка с консултантите – адвокати и 

психолози във Фондация БЦДИ8, София. Тези Е-мейли са предоставени на различни 

институции, за да бъдат на разположение на пострадали от домашно насилие, които търсят 

помощ в условията на пандемията.   

Създаване на специална секция COVID-19 в сайта на Фондация Асоциация Анимус9, София 

с информация за вируса и влиянието на ограничителните мерки и изолацията върху 

психичното здраве на хората и ситуацията в семействата. 

Разработване на специална процедура за онлайн консултиране на пострадали от домашно 

насилие от Сдружение Център Мария10, Горна Оряховица. Правилата в нея дават 

възможност да се документира и докаже работата по случая и да се отчете пред 

съответните контролни органи и донорски организации. 

Използването на хотелски стаи като буфер при настаняването на пострадали от домашно 

насилие в Кризисен център на Асоциация Деметра11 в Бургас. Практиката е въведена по 

време на пандемията при спешни случаи, като се прилага по всяко време на денонощието, 

когато живота и здравето на пострадалите е в риск, те са напуснали дома си и няма къде да 

отидат. Преди да се направи PCR тест и да има възможност за приемане в социалната 

услуга, лицата пренощуват в хотел. Създадени са условия за конфиденциалност и защита на 

жертвите, като всичко това е договорено с администрацията на хотела, уведомена е 

полицията. 

Използването на специално приложение с 8 самостоятелни виртуални стаи за консултиране 

от Сдружение Асоциация НАЯ12, Търговище. Приложението не изисква инсталиране на 

отделен софтуер и работи само с изпращане на линк от страна на консултанта. Всяка стая е 

самостоятелна и позволява чат, аудио разговори, видео разговори, споделяне на екран, 

обмен на документи, запис на сесията. Времето за използване е неограничено и всеки 

консултант може да провежда всичките си консултации за деня там.  

Дежурства на специална линия за психологическа помощ от специалисти на Сдружение 

Център Динамика13, Русе. Линията е открита специално след обявяване на  COVID 

пандемията и се администрира от местната община. Всеки ден на телефон дежурят 

различни професионалисти от социалните услуги. Те консултират нуждаещите се от 

психологическа и социална помощ. 

Създаването на Спешен фонд за пострадали от домашно насилие от Български фонд за 

жените14 и Фондация Бикоуз15. Фондът е финансирал няколко пъти неправителствени 

                                                           
8
 http://bgrf.org 

9
 https://animusassociation.org 

10
 https://centermaria.org 

11
 https://demetra-bg.org 

12
 http://www.naia-tg.com 

13
 https://dinamika-ruse.bg 

14
 https://bgfundforwomen.org/bg 
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https://centermaria.org/
https://demetra-bg.org/
http://www.naia-tg.com/
https://dinamika-ruse.bg/
https://bgfundforwomen.org/bg
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организации, които подкрепят пострадали от домашно насилие за неотложни нужди на 

жертвите, породени от COVID кризата. С предоставените средства са покрити разходи за 

хранителни пакети, медицински изследвания, диагностика и лечение, медикаменти, PCR 

тестове и други неотложни нужди.  

Програма за подкрепа на пострадали от домашно насилие при търсене на работа  на 

Фондация Център „Отворена врата” за територията на София. Програмата е специално 

разработена след началото на пандемията и е насочена към пострадали, които в резултат 

на кризата са загубили работата си и дълго време са без доходи. Това е мотивационна 

програма за търсене на работа, която включва и подкрепа при търсене на свободни 

позиции, подготовка на документи и др. Отчита се активно включване в тази програма на  

няколко адвокатски кантори.  

Мобилизиране на местни дарители от Женско сдружение „Екатерина Каравелова”16, 

Силистра. По време на пандемията организацията е подкрепила над 150 семейства чрез 

различни материални помощи. Средствата са събирани чрез дарителски кампании, като 

сдружението е успяло да мобилизира в кризисната ситуация местната общност, 

включително млади доброволци, за да подкрепи пострадалите от домашно насилие. 

Раздавани са храни, предпазни средства, техника за обучението на децата. 

Сключване на партньорски договор с фирма от Фондация П.У.Л.С.17, Перник. Фирмата 

предлага почасова работа на норма на клиентите на Кризисния център на организацията. 

Плащането е на база на изработеното. Този тип заетост в малка степен е засегнат от 

ограничителните мерки по време на  пандемията, защото позволява работа от дистанция. 

За жените е удобно, защото могат да бъдат заедно с децата си и в същото време да 

изкарват доходи.   

Въвеждането на пакет от 10 безплатни консултации от Сдружение „Знание, успех, 

промяна”18, Дупница. Организацията няма държавно делегирана дейност и това е 

практика, когато нямат финансиране по проекти. За тези 10 консултации специалиста не 

получава заплащане. Клиентите на социалната услуга получават тези сесии без да дължат 

такса. В тях се работи по преодоляване на кризисни ситуации, психологическа и социална 

рехабилитация. След това, ако лицето иска да се включи в дългосрочна терапия, следва да 

заплаща за нея, ако има съответните доходи. Екипът от професионалисти прави оценка на 

всеки отделен случай, съобразявайки се с неговата специфика, потребностите и 

финансовите възможности на пострадалите.  

Два нови пакета за подкрепа на Фондация „SOS-семейства в риск”19, Варна. С тях е 

помогнато на повече от 60 жени, жертви на домашно насилие от високо уязвими групи, 

поради увреждане, възраст или здравословно състояние по време на COVID кризата.  

Пакетът от кризисни мерки включва мобилен екип за кризисна интервенция,  спешна 
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 https://www.bcause.bg 
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 https://www.ekaravelova.org 
17

 https://www.pulsfoundation.org 
18

 https://www.facebook.com/znanie.uspeh.promqna 
19

 http://sos-varna.org 
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https://www.pulsfoundation.org/
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психологическа, социална и правна подкрепа, транспортиране до кризисен център, а 

хуманитарният пакет предоставя хранителни продукти, дезинфектанти и др. 

Специален Наръчник "Ограничени, но заедно. Отдалечени, но не сами" в помощ на 

специалисти, които помагат на пострадали от домашно насилие, издаден през 2020 година 

от Фондация “Х и Д Джендър перспективи“20, Хасково и Димитровград. Ръководството 

представя възможни варианти за координация и взаимодействие при случай на домашно 

насилие. В него е включен и указател с важни телефони и контакти на партньори, 

организации, институции и мрежи, предоставящи подкрепа на пострадали от домашно 

насилие. През 2021 година организацията подсигури с мобилна услуга по-малките 

населени места в региона. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Статистическите данни, които показват увеличение на случаите на домашно насилие по 

време на COVID пандемията, са основание да се обърне специално внимание на 

ескалацията на този проблем и да се мисли за адекватни мерки, които да защитят 

пострадалите. Когато пандемията удари света и донесе множество здравни, икономически 

и социални проблеми, стана ясно, че нито една държава не е имала предварителен план, 

как по най-добрия начин да се справи с ескалиращото домашно насилие и да защити 

жертвите. Мерките се вземаха в движение и то не навсякъде. 

В рамките на своето национално проучване „Асоциация НАЯ” успя да събере информация 

за ситуацията в България от гледна точка на организациите, които предлагат помощ на 

жертви на домашно насилие и от гледна точка на самите пострадали. Анализът на данните 

показва, че в моменти на криза, като тази, породена от COVID-19, от първостепенна 

важност е да се гарантира, че жертвите на домашно насилие, които в най-голямата си част 

са жени и деца,  имат достъп до услуги за подкрепа.  

В България при липсата на национална политика, която да обърне специално внимание на 

повишаващото се насилие в интимните отношения, се наложи социалните услуги на първа 

линия много бързо да се пренастроят към нови режими на работа и да приложат нови 

подходи, за да останат достъпни и на разположение на пострадалите. Стартираха онлайн 

кампании за информиране на жертвите как да търсят помощ, създадоха се нови 

инструменти за консултиране от дистанция, генерираха се иновативни подходи за кризисни 

интервенции и настаняване. Всичко това доведе до големия резултат – нито една услуга за 

подкрепа на жертви на домашно насилие не прекъсна работата си. Но това костваше много 

на организациите и на техните екипи. Консултантите и в момента са свръхнатоварени, 

липсват кадри, няма адекватно финансиране, няма и целенасочена държавна политика, 

която да отчита бума на домашното насилие по време на пандемия и да помогне на 

жертвите да се справят с негативните последици. 

Предизвикателството COVID-19 е на път да стане част от живота ни и не можем да дадем 

прогнози, колко време ще преминаваме от една вълна на заболяването в друга, кога и как 

ще се затягат мерките и какви ще са ограниченията. Все още не знаем и пълният мащаб на 

домашното насилие по време на COVID кризата. Като се има предвид, че по-малко от една 

трета от жените-жертви докладват за насилие от страна на партньор си в нормална 

обстановка, можем да предположим, че дори когато са готови официалните данни, те няма 

да разкрият истинския брой на пострадалите. Но никой не може да отрече тежестта и 

спешността на ситуацията и затова трябват по-добри, по-адекватни и по-ефективни мерки 

за борба с домашното насилие и защита на жертвите.  

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

Екипът на Сдружение „Асоциация НАЯ” изказва своята благодарност на всички наши колеги 

от страната, които останаха на поста си в тази толкова тежка ситуация и продължиха да 

подкрепят пострадалите от домашно насилие. Признателни сме на организациите, които се 

включиха в проучването по проект „НОВА ЛИНИЯ СРЕЩУ ДОМАШНОТО НАСИЛИЕ” и дадоха 

своя принос да съберем, анализираме и споделим всички предизвикателства и добри 

практики, прилагани по време на COVID кризата. За нас е много ценно и участието на 

клиентите на социалната ни услуга, защото тяхната обратна връзка ни помага да правим 

нещата по-добре. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
гр. Търговище 7700 

ул. „Антим I” № 37 

телефони: 0601/62889; 0879606855 

e mail: naia_s@abv.bg 

www.naia-tg.com 

 

mailto:naia_s@abv.bg

