ПРОГРАМА ЗА ПОДКРЕПА НА ПОСТРАДАЛИ
ОТ ДОМАШНО НАСИЛИЕ

Да се защитават жертвите на домашно насилие,
предимно жени и деца, от всички форми на
насилие.
Да се намали въздействието на насилието върху
живота на пострадалите чрез предоставяне на
дългосрочна подкрепа за емоционалното им
възстановяване и създаване на възможности за реализиране на личния им потенциал.
Да се повиши информираността сред деца, младежи и професионалисти за превенция на
насилието над жени деца и на домашното насилие чрез провеждане на кампании, обучения,
семинари и кръгли маси.
Да се предоставя координирана междуинституционална подкрепа и комплексен подход към
всеки отделен случай. На първо място, да се гарантира безопасността на пострадалите и техните
близки; на следващ етап, да се работи за преодоляване на травмата от преживяното насилие и не
на последно място, да се предотврaтяват рецидиви.
Да се постигне равнопоставеност между жените и мъжете.
Да се развива и укрепва междуинституционалното сътрудничество за превенция и
предотвратяване на явлението „домашно насилие и насилие над жени“.

ОСНОВНИТЕ ПРИНЦИПИ
ПРИ РАБОТА С КЛИЕНТИ,
ЖЕРТВИ НА ДОМАШНО НАСИЛИЕ
ь Спешна подкрепа и защита;
ь Зачитане достойнството на пострадалите;
ь Предлагане на услуги в най-добрия интерес на

клиентите - най-важната и първостепенна
отговорност на екипа е към пострадалите;
ь Овластяване на клиентите;
ь Конфиденциалност и запазване на личната тайна;
ь Антидискриминационна политика по отношение на етнос, възраст, религия, националност,

ь
ь
ь
ь

семейно положение, политически пристрастия, умствено или физическо увреждане и
каквито и да били други лични характеристики, състояния или статус;
Зачитане на индивидуалните особености на всеки клиент чрез прилагане на индивидуален
подход при работа с него;
Екипна работа при всеки случай на домашно насилие;
Привличане на всички заинтересовани страни;
Екипът на Програмата се отнася към колегите си от други организации и институции с
респект, вежливост и доверие.

Програмата предлага комплекс от дейности:
o С о циа л но ко нсул т ир а не и со циа л но
посредничество;
o Психологическо консултиране и психо – терапия;
o Юридическо консултиране и процесуално представителство по Закона за защита от домашното
насилие;
o Психо – социална рехабилитация;
o Подготвяне на необходимите сигнали и преписки за съд, полиция, прокуратура и структури на
“Социално подпомагане”;
o Работа с обкръжението на пострадалите;
o Фамилно консултиране;
o Групова работа с деца и родители;
o Терапевтични програми за работа с деца, преживели насилие - арт терапия, игро терапия, терапия с
приказки и други;
o Консултации и подкрепа на Горещата телефонна линия за жертви на домашно насилие;
o Осъществяване на връзки с обществеността.

Към Програмата работи мотивиран и добре обучен
мултидисциплинарен екип от професионалисти,
както и административен екип от специалисти:

v Социални работници;
v Психолози;
v Адвокат;
v Ръководител;
v Технически сътрудник;
v Външни супервизори, обучители и консултанти.

Екипът получава регулярно всеки месец/всяка седмица външна супервизия, най-малко веднъж в
годината организационно консултиране и надграждащи обучения.
Екипът на Програмата предлага обучения, супервизии и организационно консултиране на други
екипи и организации.

Ш Мобилна работа в малките населени места
– достъпът до социални услуги за хората от малките
населени места и от отдалечените райони е силно
ограничен, поради липса на финансови средства,
лоша инфраструктура, културни или социални
ограничения;
Ш Работа с жертви на домашно насилие от малките населени места от етнически
произход – домашното насилие се среща сред всички етнически и социални групи, в малките и
големи населени места. Но, жертвите на домашно насилие от малките населени места носят своята
специфика – добре е тя да се познава и да се отчита;
Ш Работа с близкото обкръжение на пострадалото лице – добре е да се проучи капацитета
на обкръжаващата среда – какви са нагласите към жертвата (подкрепящи или обвиняващи),
възможностите за материална и емоционална подкрепа;
Ш Фамилни групови конференции – това е вяра в семейството; инвестиране в неформалната,
подкрепяща среда около детето като най-важната и компетентна да се справи с проблемa. Може да
се прилага и при случаи на домашно насилие, на самотни възрастни хора и др.;
Ш Щадящо изслушване на деца, свидетели и жертви на насилие, участници в съдебни
процедури, в т.н. „синя стая“;
Ш Използване на арт-терапия, игрова терапия и терапия с приказки при работа с деца.

Според национално проучване, проведено през 2000 година
от НОЕМА, всяка четвърта българка е жертва на домашно
насилие. Това прави около 1 милион български жени, майки,
сестри…
Огромният брой от случаите на домашно насилие остават
скрити и близо 75% не се докладват.
Според статистиката на „Центъра за социална
рехабилитация и интеграция“, в 50% от случаите жертвите на
домашно насилие първо се обръщат за помощ към Полицията.
Огромното доверие в правоохранителните органи е
свързано със спешната нужда от реакция при животозастрашаващи инциденти и показаната до сега
ефективност при намесата на Полицията по случаи на домашно насилие.
Втората група, към която първо се обръщат за подкрепа жертвите на домашно насилие, са
членовете на неформалната мрежа, особено приятели и роднини. Реакцията на близките може да
насърчи или да предотврати по-нататъшното търсене на услуги.
Какви са пречките пред докладването на случаи на домашно насилие? На първо място, това е
страхът, че извършителят ще разбере и ще се увеличи насилието. Следва вината, срамът и
унижението; лоялност към семейството и страх то да не се разпадне; загуба на социални връзки;
страх, че жертвата трябва да напусне дома си; страх жените да не загубят децата си; може жертвата
да не осъзнава, че с нея се извършва злоупотреба; може пострадалите да не знаят, че има различни
възможности и ресурси за справяне, включително специален Закон.
Често институциите, до които достигат случаи на домашно насилие, не ги разпознават като такива
или ги неглижират.

Подходящата подкрепа може да спаси живот!
Според проучване в ЕС, жертвите на домашно насилие имат
между 5 и 12 контакта с различни хора и институции, преди да
получат необходимата подкрепа. Прекратяването на една
насилствена партньорска връзка не е лесно. От гледна точка на
статистиката, това се случва на седмия опит. Важно е да се
знае, че жертвите на домашно насилие използват различни
стратегии за оцеляване всекидневно, за да помогнат не само
на себе си, но и на децата си.
Няма универсален подход за първата среща с пострадали от домашно насилие. Всяка жертва на
насилие има своята собствена история. Все пак има няколко задължителни неща, които е добре да
се следват. Специалистите трябва да бъдат търпеливи, неосъждащи, състрадателни и емпатични.
При първата среща отношението и поведението на интервюиращия са много по-важни от това,
което казва. В същото време, той трябва да задава правилните въпроси, но без да разпитва.
Въпросите трябва да са насочени към извършителя и възможностите за помощ, а не към
поведението на жертвата и отговорността й за насилието. Интервюиращият трябва да оцени каква
е степента на риска за жертвата и за децата й и заедно да изготвят план за сигурност. Добре е това
да се прави от междуинституционален мултидисциплинарен екип.
Важно е да се гарантира, че жертвите ще имат положителен опит при търсенето на помощ. За
целта е необходимо да получат подходяща емоционална подкрепа, която включва осигуряване на
поверителност, внимателно изслушване без осъждане, уверяване, че не са отговорни за
насилието, разбиране на негативните чувства.

Ефективната подкрепа е баланса между зачитане
правото на пострадалите сами да решават и
навременните институционални действия за
спиране на домашното насилие. Краткосрочната
продължителност на Програмата е 3-6 месеца.
Обикновено това е консултативна работа и тя стартира с оценка на случая в рамките на 2-4 сесии.
След това случаят се представя на екипна среща и след обсъждане се прави план за работа,
набелязват се насоките за подкрепа и защита за пострадалите и се определя екипът, които ще
работи по случая. Всичко това се договаря с клиента, както честотата на сесиите и
продължителността на работата. В зависимост от индивидуалните потребности на клиента и
неговото развитие е възможно времевата рамка да бъде предоговаряна. Продължителността на
всяка сесия е 50 минути, в режим всяка седмица, по предварително договорен график, в точно
определени дни и часове. За по-дълбинна, терапевтична работа е необходим по-продължителен
период от 2-3 години. При кризисна интервенция, чиято отличителна черта е нейната спешност,
продължителността на сесиите може да е до 1,5-2 часа, в режим 2 пъти седмично. За преодоляване
на кризата може да са необходими от 1-2 сесии до 1-2 месеца.
Добре е да има проследяване при случаи на домашно насилие след приключване на работата с
клиента. Това означава договаряне на определен брой срещи (и провеждане на такива срещи) за
определен период от време след приключване на работата с цел проследяване на развитието.

Домашното насилие води до сериозно увреждане на
психическото и физическото здраве на пострадалите, затова
жертвите имат множество нужди – може да имат нужда от
финансови средства; от медицинска помощ, включително
стоматологична; от юридическа помощ; от емоционална
подкрепа и разбиране; от социално посредничество, ако е
необходимо да се върнат на трудовия пазар, ако трябва да се преквалифицират или да бъдат
мотивирани да започнат работа; може да се наложи да сменят жилището; може да се наложи да
сменят лекари и училището на децата; може да се наложи да сменят населеното място…
Всички тези нужди на пострадалите от домашно насилие трябва да бъдат много внимателно
изследвани и отговорено на тях, като се разпишат различни „пакети от междусекторни услуги“,
които да бъдат предлагани на жертвите, в зависимост от конкретната им ситуация. Добре е да има
„минимален пакет“, който да гарантира задоволяване на основните нужди и потребности на
пострадалите в първите шест месеца след докладването на насилието. Това ще бъде алтернатива
на извеждането и престоят им в Кризисни центрове, като бъдат подкрепени да останат в
обичайната им среда.
Но, първо и преди всичко останало, трябва да бъде спряно насилието, извършителят да бъде
„наказан“ и едва след това може да започне процеса на възстановяване и рехабилитация.

УЧАСТИЕТО НА КЛИЕНТИТЕ
В ПРОЦЕСА НА РАБОТА
Овластяването е един от основните принципи при работа с
пострадали от домашно насилие. Услугите трябва да гарантират, че
клиентите могат да назовават преживяванията си, запознати са със
своите права и вземат решения в подкрепяща среда, която им
показва доверие, уважение и зачитане.
Овластяването на клиентите е свързано с повишаване
чувствителността им към проявите на домашно насилие,
развиване на самостоятелност и увеличаване контрола им върху
техните собствени ресурси и решения, касаещи живота им.
Овластяването на жените е крачката към независимост и към излизането от насилие в
партньорската връзка. То е динамичен процес, който може да се разглежда както на индивидуално
ниво, така на ниво група и на ниво общество.
Овластяването на жените има следните три измерения – социално овластяване, политическо
овластяване и икономическо овластяване. Само по този начин жените могат в пълна степен да
развиват своите способности, да разгърнат пълния си потенциал, да са пълноценен член на
социума и да допринесат със своята сила света да стане по-добро място за живеене.
Що се отнася до конкретната работа по случаи, пострадалите от домашно насилие трябва да
участват при планирането на действия за своята защита и за рехабилитация; при изготвянето на
своята оценката на риска; при обсъждането на своя случай в екипни срещи; при проследяване на
ефективността на Програмата за своето възстановяване.

КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ И СИГУРНОСТ
ПРИ РАБОТА С ПОСТРАДАЛИ
ОТ ДОМАШНО НАСИЛИЕ
Конфиденциалността и сигурността са от основно значение за
безопасността на жертвите. Гарантиране поверителността на
информацията, която пострадалите от домашно насилие споделят,
в това число и информация, касаеща личните им данни, е
отговорност на държавата и на институциите и е ключово за
сигурността на жертвите и за тяхното възстановяване.
За някои жертви на домашно насилие липсата на достатъчно
поверителност може да създаде такъв смразяващ ефект и да ги накара да изберат да не се обаждат
в полицията или да не търсят помощ от услугите.
Когато доверената информация от страна на пострадалите се споделя с трети страни и тя, по една
или друга причина, не се защитава достатъчно, това допълнително увеличава риска от насилие.
Всяко оповестяване или публикуване на индивидуални данни, касаещи жертвите, трябва да
включва дискусия между участниците в междуинституционалните екипи как това може да повлияе
върху личния живот на пострадалите и следователно върху тяхната безопасност.
Пострадалите от домашно насилие трябва да бъдат информирани какви данни се събират и кой ще
има достъп до тях.

МЕЖДУИНСТИТУЦИОНАЛНОТО
СЪТРУДНИЧЕСТВО

Междусекторното сътрудничество е институционалния
отговор срещу домашното насилие и насилието над жени и
деца.
Необходимо е да се установят единни и всеобхватни национални правила, регламентиращи
сътрудничеството между национални и местни власти, институции и неправителствени
организации за единни действия в ситуации на домашно насилие и на насилие срещу жени в
семейството и в интимните отношения.
Доброто междусекторно партньорство повишава доверието и вярата на пострадалите в
институциите и води до увеличаване докладването на случаи на домашно насилие. То дава
възможност в кризисни ситуации, когато има заплаха за здравето и живота на пострадалите, да се
предприемат бързи, адекватни и ефективни действия.
Сътрудничеството трябва да се основава на прозрачност, активно участие, възможност да се
обменя информация, подходът „работа по случай“, съвместни оценки на риска, проследяване
ефективността на подкрепата, споделяне и обединяване на ресурси, което би улеснило работата на
всеки един от участници. В същото време, съвместната работа трябва да гарантира висока степен на
поверителност и конфиденциалност на данните за пострадалите.

Държавата и общините следва да заделят достатъчно
ресурси за превенция и борба с насилието над жени и
деца, за подкрепа и защита на жертвите.
Парите, които се заделят в момента, са минимални, но
последиците от домашното насилие костват скъпо на
всеки един от нас, дори да не си даваме сметка за това.
Домашното насилие поражда големи вреди за обществото под формата на социални проблеми.
Огромни суми се изразходват за медицинска помощ на пострадали от домашно насилие, за
полицейска намеса, за съдебни дела, за психологическа и социална подкрепа, за хуманитарни
пакети. У нас няма статистика колко точно са тези пари, но според Световната здравна организация
са приблизително 4% от брутния вътрешен продукт на една държава. За България, това са близо 3,5
милиарда лева годишно, което означава, че всеки човек в страната, независимо дали е дете, жена
или мъж, плаща по 600 лева на година.
Дори и минимално заплащане, от страна на пострадалите, за участието им в Програмата за
подкрепа, е ре-виктимизиращо и дискриминационно, още повече, че няма никаква събираемост
на глобите, които извършителите трябва да заплатят по делата за защита от домашно насилие и
тяхното участие в специализираната Програма е безплатно.

Оценката на ефективността на Програмата е от
р е ш а в а що з н а ч е н и е з а удо вл е т в о р я в а н е
потребностите на клиентите.
Измерването на резултатите безспорно допринася и за развитието на услугата, като
проследява напредъка; подпомага екипът в наблюдение на своята ефективност и в подобряване на
работата му и не на последно място, представлява доказателствено измерение на въздействието за
пред финансиращите институции и пред обществеността.
При оценката е добре да се използва надежден набор от инструменти и да се извършва
периодично от междуинституционален мултидисциплинарен екип с участието на самите клиенти и
на всички заинтересовани страни.
В момента липсват ясни доказателства за ефикасността на различните инструменти, които се
използват за оценка качеството на подкрепата за пострадали от домашно насилие. Дългосрочното
проследяване ефективността на Програмата води след себе си и предизвикателства, които са от
практично и от етично естество. От съществено значение е да се измерват качествени резултати, да
се отчита „извървения път до сега“ и постигнатото до момента, за да се гарантира, че работата на
екипа, който подкрепя жертвите, не се омаловажа и не се подценява.

Домашното насилие може да засегне всеки, но
най-често негови жертви са жените и децата.
Насилието не е генетично заложено, нито е
биологически необходимо.
То е резултат от начина, по който се формират обществата; от ролите, които исторически са
отредени на жените и на мъжете; от стереотипите и предразсъдъците за „женствено“ и
„мъжествено“ поведение. Тези ограничения са пречка и пред жените, и пред мъжете да изразяват
свободно себе си, да бъдат пълноценни и хармонични личности, да бъдат истински творци на своя
живот.
Нашата цел не е да противопоставяме един на друг двата пола. Ние вярваме, че мъжете и жените са
еднакво ценни и света има нужда от възможностите и потенциала на всички един от нас. Но, ние
вярваме, че всеки има право да живее без насилие!
Силата е в това да помагаш и да защитаваш, а не да властваш и да доминираш!

гр. Попово
гр. Омуртаг
гр. Антоново
село Баячево, общ. Търговище
село Здравец, общ. Търговище

Тази брошура е отпечатана по Проект „Подобряване защитата на жертвите на домашно насилие
в област Търговище” (Рег. № 93-00-153/21.05.2019 г.) Проектът се финансира от Министерство на
правосъдието на Република България и се изпълнява от Сдружение „Асоциация НАЯ“.
Изложените в брошурата възгледи са на „Асоциация НАЯ“ и при никакви обстоятелства не може да се приема,
че отразяват официалното становище на Финансиращия орган

