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ПРОЕКТЕН БЮЛЕТИН Nо. 4 – проект VIVIEN 

Ноември 2020 

Разпространение 

 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Последна част от изпълнението на проекта 
 
След лятото през есенния сезон ние минахме към изпълнения на 
отложените поради пандемията дейности в крайната част на 
изпълниението на проекта, който ще приключи на 31.01.2021 г. 
Разбира се, ние сме в нова ситуация, с която трябва да се 
съобразяваме: опасностите на пандемията на COVID-19, новите 
затваряния и наложени забрани в някои части на Европа, много 
ограничения. 
Безспорно някои неща трябваше да се променят, но проектът трябваше да продължи и така 
ние продължаваме към края на проекта, готови да изпълним, макар и с промени, последните 
му дейности, прехвърляйки някои дейности онлайн, където е невъзможно те да се 
осъществят „на живо“. 
 

ВИВИЕН – Образователна мрежа за жертвите на насилие (VIVIEN - Victim Violence 
Educational Network): Образователен проект за подобряване на способността да 
се помага на жени, жертви на насилие, цели да допринесе за предотвратяване и 
справяне с насилието над жени (VAW), със специфично фокусиране върху жени с 
увреждания. 
VIVIEN е двугодишен европейски проект, започнал на 1-ви ноември 2018 г., ко-
финансиран от програма „Права, равенство и гражданство: на Европейската комисия и 
координиран от Giolli Cooperativa, Италия. Дейностите на проекта ще се изпълняват в 4 
европейски страни: Италия, Финландия, България и Хърватия със събиране на добри 
практики и иновативни модели от всички страни-членки на ЕС. Проектът е граждански 
отговор на идентифицирани европейски и световни предизвикателства и на нуждата от 
граждански принос към правителствените усилия да се спре насилието над жени и да се 
вземат предвид специфичната уязвимост и специфичните нужди на жените с 

увреждания. 

Поради забавянето на 
дейностите по време на 
пандемията на CODIV-19 
новата крайна дата на 

изпълнение на проекта е 
31 януари 2021 г. 

https://vivien-project.eu/
https://twitter.com/ProjectVivien#_blank
https://www.facebook.com/Vivienproject/
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Последни обучения на живо през есента 
В България в самото начало на м. септември 2020 г. се проведоха две двудневни 
обучения „на живо“ след оценка на краткосрочната тенденция в разпространението 
на пандемията. 
Съществен спад в броя на заразени е новия коронавирус лица беше регистриран през 
седмицата 10-23.08.2020 г., макар и извънредната обстановка в страната да беше 
продължена с решение на Министерския съвет от 25.08.2020 г. до 30.09.2020 г. 
Справката за епидемичната обстановка в страната за периода 31.08-06.09.2020 г. 
доказа, че ние сме взеели добро решение да ползваме този кратък период на 
сравнителен „отдих“ от пандемията, тъй като през седмицата са регистрирани общо 
426 случаи на грип и остри респираторни заболявания срещу 445 случая за 
предходната седмица. Общата заболяемост от грип и ОРЗ за страната беше 11,19 на 
10 000 души срещу 11,69 на 10 000 души за предходната седмица. И за щастие, никой 
от участниците в обученията ни не беше заразен. 
Двете обучения (Intermediate Multi-professional training seminars) бяха проведени в 
две училища в столицата (на 01-02.09.2020 г. и на 03-04.09.2020 г.) с мнозинство от 
ромски ученици и мнозинство на участниците от обучителния сектор, с включване и 
на представители на другите целеви групи на проекта – от здравния, социалния, 
правния и НПО сектор. За съжаление не можаха да се включат представители на 
полицията поради извънредната им заетост с охрана на гражданските протести. 
 
Онлайн събития през есента 
 
Ние планирахме и изпълнихме няколко проектни събития онлайн: последната част от 
обучението на „мултиплайърите“ (разпространителите на обучението), семинари, 
национални обучеия, събития за представяне на проекта, както и планираме да проведем 
международното обучение и закриващата конференция на проекта. 
Първоначално ние имахме своите съмнения относно преместването на някои дейности като 
обученията (нашите обучения са много интерактивни, а и при театралните форуми, разбира 
се, една важна част се губи, ако няма живо участие, с тялото и самоусещането за своето тяло, 
един важен аспект в нашето обучение и при методите, използвани от нашите обучители 
(например при методите Somebody и Theatre of Oppressed). Но тъй като нямахме друга 
възможност за избор, намерихме начин да запазим някои интерактивни аспекти и при 
работата онлайн. Така Giolli осъществи своя пръв онлайн театрален форум - online theatre 
forum – който вие можете да видите на канала на проект ВИВИЕН - Vivien YouTube Channel (на 
италиански език). 
Резултатите са наистина задоволителни и чрез тях ние разбрахме потенциалните 
възможности на работата онлайн. 

https://vivien-project.eu/
https://twitter.com/ProjectVivien#_blank
https://www.facebook.com/Vivienproject/
https://www.youtube.com/watch?v=-n5r9bqK1lc&t=1353s
https://www.youtube.com/watch?v=-n5r9bqK1lc&t=1353s
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Facebook live 
 
В този исторически момент, когато личните ни 
свързвания са ограничени, решихме да споделим в 
проекта някои моменти по виртуален начин. Точно 
това беше Понеделникът на Vivien със седмичното му 
излъчване във Facebook, в което партньорите в 
проекта говориха на живо за проекта и положението 
с насилието над жените и специфично над жените и 
момичетата с увреждания. 
Ето линк, на който можете да намерите сесиите ни: 
https://www.facebook.com/pg/Vivienproject/videos/ 

 
 

 
 
 
 
 
Следващи стъпки 
 
Радваме се да Ви поканим на предстоящите 
последни проекттни събития: 
 
Международното обучение. Това е 
обучение, насочено към професионалисти, 
активисти и доброволци в Европа, които 
желаят да увеличат способността си да 
помагат на жени, жертви на насилие, със 
специално внимание към жените с 
увреждания. 

 
Планирали сме 4 обучителни сесии, с цел да посветим всяка една от тях на един главен 
подход между тези, използвани/експериментирани в партньорството. Идеята е да се запази 
спефициката на всеки метод, така че участниците да могат да получат ясна представа за 
всеки метод от 4-те различни метода като Театъра на потиснатите (Theatre of Oppressed) и 
метода Somebody. 

https://vivien-project.eu/
https://twitter.com/ProjectVivien#_blank
https://www.facebook.com/Vivienproject/
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Обучението се базира и на изследването, проведено от University of Parma, относно 
ефективността на обучението и изследването за идентифициране на европейските 
проучвания относно обучения на тема насилието над жени, анализиращо со, за да открив 
основните елементи за ефективност, и накрая основано и на изследването на европейските 
добри практики на управление на справянето с насилието над жени с увреждания. 
Работният език на обучението ще бъде английски. 
 
Закриващата конференция. Конференцията ще бъде двудневна с цел да сподели 
резултатите от проекта, да повдигне въпроси и да очертае бъдещи перспективи. Работните 
езици на конференцията ще бъдат английски и италиански. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Избрахме да планираме провеждането на последните две проектни събития онлайн, за да 
бъдем сигурни, че ще можем да проведем събитията в точния им планиран момент, което в 
известен аспект е трудно, но в същото време предлага и нови възможности. Така ние сме и 
сигурни, че като прехвърлим тези последни събития за провеждане онлайн, ние ще можем 
да достигнем до повече хора в цяла Европа. 

https://vivien-project.eu/
https://twitter.com/ProjectVivien#_blank
https://www.facebook.com/Vivienproject/
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Постигнали сме и важното партньорство с регионалната власт на Region Emilia Romagna (Italy) 
в планирането на свете събития в резултат на установено добро сътрудничество. 
Скоро на уеб страницата на проект VIVIEN ще публикуваме програмата на двете събития: 
https://vivien-project.eu/news/  
 

 

Следващи национални събития 
 

Планираме да  изпълним оше няколко национални дейнсоти в четирите партньорски страни 
на проекта: Италия, Финландия, Хърватия и България. 
 
Италия 
Националното ни обучение е планирано да започне на 30 ноември 2020 г. Получихме много 
искания за участие от цяла Италия. Този резултат стана възможен благодарение на 
подкрепата от страна на регионалната власт в лицето на Emilia Romagna Region и на факта, 
че обучението ще се проведе онлайн, което улеснява участниците от различни географски 
области. За това допринесе също много добре посетеното представяне на проекта, 
осъществено на 20 ноември 2020 г. с над 50 души участници от цяла Италия. 
Предстои осъществяването и на други проектни събития като например в сряда, 16.12.2020 
г. в 10:00 сутринта ние ще представим нашия Vivien theatre forum, една интерактивна 
театрална постановка за насилието над жени с увреждания и как да им се помага с 
подобряване на способността на професионалистите да работят с тях. 
За да участвате, моля пишете на vivien@giollicoop.it  
 

 
 

Финландия 

https://vivien-project.eu/
https://twitter.com/ProjectVivien#_blank
https://www.facebook.com/Vivienproject/
https://vivien-project.eu/news/
mailto:vivien@giollicoop.it
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Университетският курс на университета САМК „Инструментариум за работа за 
противодействие на насилието над жени и неговоро тазвитие“ започна през м. 
октомври 2020 г. Курсът е за студенти в Tampere University и в Satakunta University of 
Applied Sciences и е оргнизиран изцяло онлайн. 
 
Хърватия 
В Хърватия Асоциация В.а.В.е. (Be active. Be emancipated – Бъди активна, бъди 
еманципиран) понастоящем организира серия от секторни обучения за работеши в 
полицията, социални работници, здравни професионалисти, активисти в НПО и 
студенти в съответстващи специалности с цел подобряване на способността им да 
помагат на жени, жертви на насилие. Обученията са интеративни с висока степен на 
участие на обучаемите като предоставят теоретични познания и конкретни 
практически предложения по превенцията и борбата с насилието, базирано на пола. 
 
България 
Забавянето на провеждането на международното Обучение на мултипликатори 
(бъдещи разпространители на проектните обучения) за съжаление наруши 
планирания график за провеждане на следвашите национални обучения в България, 
които така бяха настигнати от развилата се пандемия на COVID-19, което освен 
здравните ограничения, засегна и възможността за включване в обученията на 
здравни професионалисти. А много месечните граждански протести в страната на 
практика блокираха и включването на втора от целевите групи – служителите в 
полицията. И в това отношение преминаването в онлайн обучение не увеличаваше 
възможността за включване на тези две целеви групи. 
Пред двата български партньора предстои провеждането на регионалните и 
националния семинари и провеждането и разпространението на представление е 
метода на театъра на потиснатите. Голямото предизвикателство пред българските 
партньори е, че тези събития трябеа да се проведат през м. декември 2020 г. и януари 
2021 г. в обстановката на страна, която е понастоящем с най-високо ниво на смъртност 
от COVID-19 в света, с пренатоварени от дейност на живо и онлайн целеви групи – 
учители, премиали изцяло на дигитално обучение и консултиране, полиция, 
продължаваща да охранява гражданските протести, здравни работници с ужасяващп 
професионално натоварване и социални работници, също тежко служебно 
натоварени. Все оше търсим решението за представлението с Театъра на 
потиснатите, тъй като за разлика от италианския партньор, за който това е обичайно 
занимание, за българския партньор това е нова дейност за осъществяване и центърът 
със залите му е затворен за дейност с последните разпоредби. 

https://vivien-project.eu/
https://twitter.com/ProjectVivien#_blank
https://www.facebook.com/Vivienproject/
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Национални видеа и видео за проекта 
 
През лятото ние изготвихме видеата, с които представяме работата в и постиженията на 
нашия проект. Бяха произведени едно 20-минутно проектно видео и няколко къси национални 
видеа (на националния език на партньорите), които бяха предназначени за употреба в 
презентационните събития, семинари и срещи. 
 
Ето къде можете да намерите проектното и националите видеа Vivien YouTube Channel. 
 
Видео на проекта: 
 
Vivien project: the whole story 
 
Италиански национални видеа: 
Multipliers experience - ITALY - Vivien Project 
Best Practice - ITALY - Vivien Project 
 
Хърватски национални видеа: 
VIVIEN - National Training in Tordinci, Croatia 
VIVIEN - Advanced Multisectorial Training in Vinkovci, Croatia 
VIVIEN - Seminar for Directors in Zagreb, Croatia 
 
Финландски национални видеа: 
Greetings from SAMK, Finland, VIVIEN-project 
Näkökulmia väkivaltatyöstä, VIVIEN-hanke 
Kokemuspuhuja, VIVIEN-hanke 
Setlementti Tampere, VIVIEN-hanke 
Tampereen Tyttöjen Talo, VIVIEN-hanke 
 
Български национални видеа: 
Project VIVIEN: Bulgarian contribution in prevention and protection of disabled women from 
violence 
Multiplier's Role in VIVIEN project in Bulgaria 
Българските читалища в подкрепа на закрилата на жените с увреждания срещу насилие 
НПО за хора с увреждания в борбата за по-добра закрила срещу насилието на жените с 
увреждания 

 

https://vivien-project.eu/
https://twitter.com/ProjectVivien#_blank
https://www.facebook.com/Vivienproject/
https://www.youtube.com/channel/UC_XQcxfQNlev7ICLYUxqkww/videos
https://www.youtube.com/watch?v=P6WRPOkAYdU
https://www.youtube.com/watch?v=Hv1gYLG9bVE&t=9s
https://www.youtube.com/watch?v=XUwdUObb6yM&t=5s
https://www.youtube.com/watch?v=pb4e_kLgjT0
https://www.youtube.com/watch?v=RsIa7kojX6g
https://www.youtube.com/watch?v=nK8KYioK7ZY
https://www.youtube.com/watch?v=l_MlU0tmFK4
https://www.youtube.com/watch?v=7UO2pnosGJs
https://www.youtube.com/watch?v=bQ9Ul43HXtg
https://www.youtube.com/watch?v=90Sd6tBTDb8
https://www.youtube.com/watch?v=X_jNtc6q0QE
https://www.youtube.com/watch?v=SKrpUvwF2Ro&t=57s
https://www.youtube.com/watch?v=SKrpUvwF2Ro&t=57s
https://www.youtube.com/watch?v=7WvIGZHAAyE&t=44s
https://www.youtube.com/watch?v=1QT10lb9hoo
https://www.youtube.com/watch?v=P607lG5Wjw0&t=155s
https://www.youtube.com/watch?v=P607lG5Wjw0&t=155s
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https://www.facebook.com/Vivienproject/          Email: 
vivien@giollicoop.it 

 

 

 

8 

 

 

Поддържайте връзка – 

 
Нашият проект предлага няколко възможности за да намерите повече информация: 
 
Web site https://vivien-project.eu/ 
 
Facebook page https://www.facebook.com/Vivienproject/ 
 
Twitter  https://twitter.com/ProjectVivien 
 
 

Контакти 
 
Координатор на проекта 
Giolli (Италия) – име: Cristina Ceruti 
email: vivien@giollicoop.it – phone +39-0521-686385 
 
Национални координатори: 
Babe (Хърватия) - име: Anja Mihajlović  
email: anja.mihajlovic@babe.hr  - phone: +385 1 4663 666 
 
SAMK (Финландия) - име: Marjo Keckman  
email: marjo.keckman@samk.fi - phone: +358 44 710 3866 
 
Фондация “Очи на четири лапи“ (България) - име: Аля-Недялка Ведър 
email: e4p@abv.bg или alya.veder@gmail.com  - phone: +359-885-84-34-85 
 

 

 

 

Съдържанието на този бюлетин изразява възгледите само на авторите и отговорността е 
единствено тяхна. Европейската комисия не носи никаква отговорност за използването на 

съдържанието, което бюлетинът съдържа. 
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