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Иван биеше Мария.
Мария беше бита от Иван.
Мария беше бита.
Мария беше малтретирана.
Мария е малтретирана жена.
Така Иван неусетно напуска разговора!

Обикновено имаме склонността да обвиняваме човекът, на когото е причинена болката, вместо този,
който я е причинил. Казваме неща, като: Защо тези жени живеят с такива мъже? Защо продължават
да се връщат? С какво ги привличат? Какво е очаквала? Какво е мислила и чувствала? и т.н.
Това е обвиняване на жертвата. Задавайки единствено въпроси за Мария, това няма да ни доведе до
предотвратяване на насилието. Трябва да задаваме съвсем различни въпроси. Трябва да се опитаме „да
включим и Иван в разговора“…

Домашното насилие е сериозен и широкоразпространен
проблем в световен мащаб, който не зависи от социалното и
икономическото благополучие на обществото. Най-често
жертви на агресия в интимните отношения стават жените,
защото са по-уязвими, с по-малко ресурси и по-зависими от
партньора си.
Борбата с домашното насилие е трудна, защото в много
случаи това поведение е социално приемливо, част от
културата и семейните модели в обществото. Агресията
срещу интимния партньор често се приема за нещо
нормално, смята се за част от природата на мъжете,
омаловажава се, оправдава се или дори открито се
насърчава, като израз на сила и решимост. Това само
задълбочава проблема и ограничава развитието на една
голяма част от обществото, каквато са жените и децата,
защото домашното насилие води след себе си безработица,
лошо здраве, отпадане от образованието, маргинализация
и бедност.
Тази брошура е насочена към професионалисти, които участват в междуинституционалните екипи по
случаи на домашно насилие. Информацията в нея дава комплексен поглед към проблема, с акцент върху
важността да се работи с извършителите на домашно насилие за корекция на тяхното поведение и подобра защита на пострадалите.
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КОНТЕКСТ
Програмите за работа с извършители на домашно насилие в Европа, включително и в България, се
появяват като част от координирания отговор на държавата срещу домашното насилие. Те не са
създадени като самостоятелни услуги, а са част от комплексните мерки за гарантиране защитата на
жертвите и предотвратяването на нови посегателства върху тях.
Съществуването на подобни програми разширява визията
върху проблема, за да се избегне фиксирането само върху
едната страна – пострадалите от домашно насилие. Жертвите
са във фокуса на внимание на всички действия срещу
домашното насилие, но съществува риск това да ги натовари
със свръхочаквания да се погрижат сами за себе си и децата си.
Едностранчивият подход, от друга страна, гарантира на
извършителя на домашно насилие оставането в изключително
удобна за него сянка, без да бъде санкциониран и да понесе
отговорност за поведението си.
Преследването на извършителите на домашно насилие от
Закона и наличието на програми за корекция на тяхното
поведение дават ясното послание, че домашното насилие е
недопустимо и неприемливо.
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ЦЕЛИ
Да се повиши безопасността и благополучието
на жертвите. Програмата за извършители
допълва комплексните мерки за защита на
жертвите и се прилага паралелно с дейностите
за тяхната емоционална рехабилитация и
социална интеграция.
Да се предотвратят бъдещо насилие и
злоупотреби и да се намали риска от нови
посегателства върху пострадалите, както и от
рецидиви на насилието в други връзки.
Сигурността на жертвите и на техните деца е
приоритет на Програмата на всяко ниво.
Да се развие отговорност и мотивация за промяна. Извършителите на домашно насилие следва да
осъзнаят, че единствено и само те са отговорни за агресивното си поведение и няма оправдание за
насилието.
Да се подобри родителския капацитет на извършителите на домашно насилие. Ефектът на домашното
насилие върху децата и поведението на бащите са важна част от съдържанието на Програмата и могат да
бъдат добър стимул за насилниците да променят поведението си.
Да се подобрят институционалните и общностните реакции срещу домашното насилие. Програмата е
част от един широкообхватен процес на социална и културна промяна, както и на промяна в регулациите,
насочени към утвърждаването на равнопоставеността на жените и мъжете като основна ценност в
6
обществото.

ОСНОВНИТЕ ПРИНЦИПИ ПРИ РАБОТА С КЛИЕНТИ,
ИЗВЪРШИТЕЛИ НА ДОМАШНО НАСИЛИЕ
ь

Вяра, че хората могат да се променят;

ь

Уважение и зачитане на човешкото достойнство;

ь

Спазване на етичните правила и норми на поведение;

ь

Въвеждането на ясна структура във времевата рамка и тематичното съдържание;

ь Антидискриминационна политика по отношение на етнос, възраст, религия, националност, семейно
положение, политически пристрастия, умствено или физическо увреждане и каквито и да били други
лични характеристики, състояния или статус;

Непрекъсната връзка и обмен на информация с Програмата за подкрепа на пострадали от домашно
насилие;
ь

Оценка на риска за пострадалите и докладване на компетентните институции в случай на висок риск
от рецидив;
ь

ь

Използването на надеждни инструменти за оценка на промяната;

ь

Привличане на всички заинтересовани страни в прилагането и проследяването на Програмата.
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ДЕЙНОСТИТЕ
Програмата за работа с извършители на домашно насилие включва три основни етапа:
Прием в Програмата – оценъчно интервю; подробно информиране на клиента за формата,
съдържанието и методите на работа, изисквания и задължения, политика за поверителност и нейните
изключения;
Основна част на Програмата – сесии за
разпознаване на собственото насилническо
поведение и неговите последици; предизвикване
на критичност към социални стереотипи, които
легитимират насилието над жени; инструменти за
подобряване на контрола върху негативните
емоции; модели за справяне с гнева и агресията,
без използването на насилие; работа върху
съпричастността; повишаване на родителските
умения; подобряване на умения за
междуличностна комуникация и др.
Заключителна фаза – обратна връзка от клиента за оценка на промяната в поведението му; изготвяне на
доклад.
Консултативните сесии се осъществяват от социален работник и психолог, които са специално обучени,
за да работят с извършители на домашно насилие.
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СПЕЦИФИКИ ПРИ РАБОТАТА С ИЗВЪРШИТЕЛИ НА ДОМАШНО НАСИЛИЕ
В масовия случай, участието в Програмата за работа с извършители на домашно насилие е
недоброволно и предизвиква съпротиви, оправдания и отричане. Това налага силно фокусиране
върху поемането на отговорност от извършителя и подтикването му да се държи по друг начин.
Програмата за работа с извършители на домашно насилие преди всичко е корекционна. По време на
консултирането, без никакви изключения, насилническото поведение трябва се разглежда като
неприемливо, разрушаващо, травмиращо за пострадалите. Подчертава се, че домашното насилие във
всичките му форми – физически посегателства, сексуално насилие, емоционални злоупотреби,
икономическа зависимост и др. е серизно нарушение, което се преследва от Закона.
Във всеки етап на Програмата извършителите трябва да са наясно, че рецидиви и нови инциденти на
насилие няма да бъдат толерирани. Посланието към клиентите е, че всяко нарушаване на мерките за
защита ще бъде докладвано и ще има последствия. В случай на идентифициран риск за жертвата, не
важат никакви етични правила за опазване на личната тайна.
Участието на извършителите в Програмата не
означава, че вече няма риск за пострадалите. Това
трябва да бъде обяснено на жертвите, за да се
намали вероятността те да живеят с погрешното
чувство за сигурност, че партньорът им ще „се
поправи”, само защото посещава консултации.
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ВХОДЪТ КЪМ ПРОГРАМАТА
Броят на извършителите на домашно насилие, които са включени в Програма за корекция на
поведението си, все още е незначителен. Едва в 6 % от случаите, в които пострадалите ползват социална
услуга за своята рехабилитация, има паралелна работа с извършителя и то само след постановена мярка
от Съда за задължително посещение.
Добре е да има повече разбиране за ползите от прилагането на интегриран подход, така че Програмата за
работа с извършители на домашно насилие да стане част от цялостната система от интервенции по
случаите и службите в междуинституционалните екипи да използват правомощията си, за да насочват
насилници към консултиране.
Съществуват обществени разбирания и убеждения, които
толерират доминирането на мъжете над жените,
омаловажават и нормализират домашното насилие. Те са
сериозна пречка пред доброволното заявяване и търсене на
помощ от лицата, които имат проблем с агресията. Ако
посланията на близкото обкръжение, колегите и приятелите,
са за неприемане на каквито и да е форми на злоупотреба в
интимните отношения, това би насърчило тези лица да се
включат по свое желание в корекционна програма, за да не
се стигне до ескалация на насилието, което може да завърши
с тежки физически наранявания или с убийство.
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ПЪРВИЯТ КОНТАКТ
Организациите, които изпълняват програми за извършители, носят голяма отговорност, защото
едновременно трябва да вярват в способността на насилниците да се променят, но и да подтикват
клиентите да поемат отговорност за насилственото си поведение и последиците от него.
За да се постигне този баланс, едно от основните послания на
Програмата е, че използването на насилие е заучено
поведение и е под контрола на извършителя да избере да
бъде агресивен или не. Това ясно насочва отговорността
единствено и само към насилника, без никаква възможност да
се търси оправдание с външни причини или да се обвинява
жертвата.
Важно е да се покаже уважение и зачитане на достойнството
на извършителите, за да се създаде среда, която
благоприятства постигането на промяна. Осъждащо
поведение от страна на консултантите би създало още повече
бариери пред и без това изключително трудния процес на
споделяне и поемане на вината за насилието. Важно е
клиентът да знае, че има разбиране към неговите негативни
емоции и агресивно поведение. Заедно с насървачащата
подкрепа, във всеки един момент от работата с извършители
техните оправдания, омаловажаване на насилието и
прехвърляне на вината върху жертвите трябва да бъдат
оспорвани и отхвърляни.
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ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОГРАМАТА
Програмата за работа с извършители на домашно насилие

е структурирана в 24 сесии, всяка с

продължителност от 50 минути. Първите две от тях са социални и касаят въвеждането на времева рамка и
график на посещенията, информиране за правилата и процедурите на услугата. Следващите 22
консултации са по предварително определена тематика, която следва задачите и целите на Програмата.
Работи се върху стереотипни нагласи за ролите на жените и мъжете и вредни поведенчески модели,
които оправдават използването на насилие за власт и контрол върху жените. Изследват се семейни
взаимоотношения и връзки с околния свят. Чрез ролeви казуси се провокира емпатия към пострадалите
от домашно насилие. Обсъждат се начини за преформулиране на негативните мисли и чувства в
позитивни. Разработват се ненасилнически модели на общуване с интимния партньор и се прави план за
разрешаване на конфликти, без да се използва насилие.
Заради липсата на национални регламенти за работа
с извършители на домашно насилие, на различни
места в страната тази услуга се изпълнява с различно
съдържание и продължителност на сесиите и в
сътрудничество с различни институции, което поставя
редица предизвикателства пред стандартизирането
на качеството.
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УЧАСТИЕТО НА КЛИЕНТИТЕ В ПРОЦЕСА НА РАБОТА
В процеса на консултиране извършителите на домашно насилие в повечето случаи имат защитно
поведение, което изключително много затруднява същинската работа по корекция на поведението им.
Дори ако не изразяват открито отрицанието си и демонстрират готовност за съдействие, клиентите
използват редица защитни механизми, с които блокират процеса:
Ш Отричат да са извършили насилие
Ш Омаловажават извършеното насилие, представяйки го за
еднократен инцидент
Ш Нормализират насилието и го представят за приемливо и
обичайно
Ш Търсят оправдание в странични фактори – безпаричие, стрес
Ш Прехвърлят вината на пострадалите, че са ги провокирали
Ш Представят се за жертви, за да предизвикат съчувствие
Ш Дават социално желателни отговори

В работата с извършителите трябва да има категорично послание,
че единствено и само те са отговорни за насилието и агресивното им
поведение е вредно и неприемливо.
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КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ И СИГУРНОСТ
При работа с извършители на домашно насилие могат да възникнат спорни ситуации по отношение на
конфиденциалността и опазването на личната тайна. Поверителността е важна част от създаването на
доверителни отношения с клиентите, стига тя да не е в конфликт с безопасността на жертвите.
По време на изпълнение на Програмата не трябва да се
създават условия и предпоставки жертвите на домашно
насилие да пострадат. Затова на извършителят не е нужно да
се гарантира пълна конфиденциалност. Информация,
получена по време на консултативните сесии, която може да
помогне да се защитят пострадалите и да се предотврати
риск от насилие върху тях, не може да остане поверителна. Тя
се споделя с жертвите, както и с други институции (полиция,
социални служби, прокуратура и т.н.).

Жертвите са информирани за целите и съдържанието на Програмата, за нейните ограничения
(например липса на гаранции за неизползването на насилие), за това как извършителят може да
използва своето участие в Програмата, за да ги манипулира. Пострадалите от домашно насилие са
предупреждавани, ако извършителят отпадне от Програмата или ако се установи, че има заплаха за
сигурността им.
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НАРУШАВАНЕ НА МЯРКАТА
Мярка по чл. 5, ал.1, т.5 от Закона за защита срещу домашното насилие, която задължава извършителят да
посещава специализирана програма, все по-често се постановява от съдилищата, което означава, че има
по-голямо разбиране, колко важно е да се работи за корекция на поведението на насилниците. Това би
следвало да доведе до скорошното разписване на конкретни регламенти по прилагането и
проследяването на Програмите за работа с извършители на домашно насилие, за да има рамка,
стандарти и ангажимент на всички заинтересовани страни.
От практиката се констатира, че има случаи, в които
нарушаването на тази мярка се омаловажава и не
винаги се прилага цялата строгост на Закона.
Непосещаването на Програмата би следвало да е
последвано от санкции за извършителите, каквито се
налагат, ако нарушат някоя от другите мерки за защита
или по принцип не изпълнят съдебна заповед. В
противен случай би била подложена на съмнение
сериозността на работата и нуждата да се коригира
насилническото поведение.
Към извършителите следва да има ясно послание, че тяхното насилническо поведение няма да бъде
толерирано и те трябва да положат усилия да се променят.
15

МЕЖДУИНСТИТУЦИОНАЛНОТО СЪТРУДНИЧЕСТВО
Програмите за работа с извършители на домашно насилие в България са създадени от организации, които
вече работеха с пострадалите и виждаха необходимостта да им осигурят по-добра защита. Работата с
насилниците беше успешно интегрирана вътре в организациите, но все още има предизвикателства пред
включването на институциите. Съществува дисбаланс в ангажирането на различните служби, когато се
планира подкрепа за жертвите и когато се работи с извършителите. Дейностите към двете групи в
недостатъчна степен се свързват в обща система.
Специализирана Програма за работа извършители на домашно
насилие е законова мярка за защита на пострадалите и като
такава изисква ангажимент от редица служби. Качеството на
интервенциите би се повишило, ако се правят съвместни оценки
на риска и проследяване на рецидивите, с участието на
организациите, които предоставят услугата, полиция, социални
служби и прокуратура. Регулярният обмен на данни ще помогне
да се намали опасността за пострадалите и техните деца и да
няма ескалация на насилието, която застрашава живота и
здравето им.
Докладите от работата с извършителите и оценката на
индивидуалната им промяна са ценен ресурс от информация.
Добре е те да станат част от документацията по съдебното дело.
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ЗАПЛАЩАНЕТО
Програмите за извършители на домашно насилие все още нямат осигурена стабилност и устойчивост във
времето, защото липсва постоянно финансиране. Те се обезпечават основно през проекти с определен
срок, което поставя сериозни предизвикателства пред организациите, които ги изпълняват, да
гарантират непрекъснатото им съществуване. Има нужда тези специализирани Програми да станат част
от социалните услуги и да получат бюджет.
Програмите за извършители на домашно насилие са
безплатни за клиентите, което съответства на тяхната
подкрепяща функция за промяна в поведението, но не
напълно кореспондира с целта им да се потърси отговорност
от насилниците. Погрешно е на тези клиенти да се гледа като
на уязвима група, каквито са потребителите на социални
услуги, в това число и жертвите на домашно насилие, които
ползват помощ за възстановяването си.
Консултирането на извършители на домашно насилие не
работи основно за емоционално укрепване, личностно
развитие и социална реализация на насилниците. То има
съвсем друга цел и това следва да се отчете, когато се
дискутира въвеждането на такса. Ако клиентите имат
финансов ангажимент към участието си в Програмата, това би
подпомогнало поемането на отговорност за упражненото
насилие и би имало добавена стойност към мотивацията да
се търси промяна.
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ЕФЕКТИВНОСТТА НА ПРОГРАМАТА
Да се очаква коренна промяна в нагласите и възприятията на извършителите на домашно насилие само
след половин година консултиране е нереалистично. Въпреки, че не е лесно да се проследи напредъка,
Програмата за работа с насилници има въведена система от иновативни инструменти и индикатори, с
които могат да се измерят резултатите. Ефективността се оценява чрез:
·
Спазване рамката на консултативната работа,
което развива способността на клиента да спазва
граници и правила;
· Спазване на мерките за защита на пострадалото
лице, определени от Съда и липса на рецидиви на
насилието;
· Повишаване на самооценката на клиента в края на
Програмата;
· Индикации за овладяване на агресията на клиента,
чрез измерване в началото и в края на работата;
· Развитие на емпатични чувства у клиента към

пострадалите лица;
· Обратна връзка от клиента чрез въпросник за оценка
на индивидуалната промяна;
· Обратна връзка от пострадалото лице за
настъпилите промени в поведението на извършителя
на домашно насилие.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Домашното насилие е сложен проблем, защото се случва в най-интимните отношения между жените и
мъжете, но е силно повлияно от обществените нагласи. То е забулено от табута и забрани, защото се
смята, че никой няма право да се меси в личните отношения между двама души. Но пък има неписани
правила, кое е приемливо и кое не в тези лични отношения.
Обществото ни има много висок праг на търпимост
към домашното насилие. Въпреки цифрите, които
показват, че проблемът е с мащабите на епидемия, за
него се говори все едно, че се случва на друго място,
сред непознати хора, в друго общество, не в нашето.
Истината е, че домашното насилие засяга толкова
много хора, че със сигурност всеки от нас познава
най-малко една жертва и един насилник. Те живеят
около нас - роднини, приятели, колеги, съседи. Те
имат лица и имена. Когато си дадем сметка за това, е
по-трудно да замълчим и да останем безучастни.

Тези хора имат минало, в което не винаги са били жертва и насилник. Имат и бъдеще ….
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Тази брошура е отпечатана по Проект „Подобряване защитата на жертвите на
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