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Проект Vivien project официално завършва на 31 януари 2021 г. 

VIVIEN - Victim Violence Educational Network: Един образователен проект за 
подобрияване на способността да се помага на жените, жертви на насилие, който 
цели предотвратяване и справяне с насилието над жени със специфично фокусиране 
върху жените с увреждания. 
VIVIEN е двугодишен проект с европейско финансиране, започнал на 1-ви ноември 2018, 
финансово подкрепен от Програма Права, Равенство и Гражданство на Европехската 
комисия и координиран от Giolli Cooperativa, Италия. Дейностите на проекта се 
изпълняват в 4 страни-членки на ЕС – Италия, България, Финландия и Йърватия, 
събирайки добри практики и иновативни модели от всички страни-членки. Проектът 
адресира предизвикателствата и нуждите от граждански принос към правителствените 
мерки да се прекъсне насилието над жените като се вземат предвид специфичната 
уязвимост и нужди на жените с увреждания. 

https://vivien-project.eu/
https://twitter.com/ProjectVivien
https://www.facebook.com/Vivienproject/
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Искрено благодарим на всички хора 
и организации, които ни 
сътрудничига в изпълнението на 
проекта, участваха в обученията и 
дейностите по разпространение и 
на тези, които искат от нас да 
продължим. Ще се опитаме да 
продължим, базирани на опита си, 
тъй като темата на насилието над 
жени с увреждания е важа тема, в 
която ние се чувстваме дълбоко 
въвлечени и с която сме и 
емоционално ангажирани. 
Радваме се, че някои обучения и 
събития за разпространение, 
водени от участници в нашите 

обучения,  ще продължат през следващите месеци. Да работим за обучение на нашите 
мултипликатори беше успешен избор! 

ОТ ЕСЕНТА НА 2020 ДО СЕГА 

През последните месеци на проекта ние се фокусирахме върху разпространението на 
резултатите на проекта и проведохме, главно онлайн, в 4-те партньорски страни: 
- Интензивни национални обучения, целящи да обучат професионалисти на 
национално ниво, които на свой ред да провеждат обучения в институциите си; 
- 10 секторни обучения във всяка страна, проведени от предипните участници в 
обученията ни, които заедно с обучителите в проект Vivien, проведоха обучения в 
собствените си институции; 
- 2 регионални семинара във всяла страна, на които се обсъдиха кратките Насоки от 
проекта 

- 6 разпространителски събития във всяка страна, на които проектът беше представен 
чрез произведеното видео и с участниците бяха обсъдени темата и резултатите на 
проекта; 

НЯКОИ ЦИФРИ 
В 4-те страни на проекта: Италия, Финландия, 
Хърватия и България, бяха проведени следните 
дейности 
- Многопрофесионални обучения от 60 часа с над 
100 професионалисти;  
- Национални обучения с над 100 
професионалисти 
- 8 регионални семинара, на които бяха обсъдени 
насоките, създадени в проекта 
- 6 диссеминационни събития проведени втв 
всяка страна 
Мултиплокаторите, обучени в проекта, 
реализираха във всяка атрана: 
- 10 специфични за сектора обучения 
- 6 специфични за сктора семинара 

https://vivien-project.eu/
https://twitter.com/ProjectVivien
https://www.facebook.com/Vivienproject/
mailto:vivien@giollicoop.it
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- 3 онлайн представления на форум 
театър, в Италия, по истории на 
жени с увреждания (случаи на 
вторична виктимизация); 

- 4-дневно международно обучение, 
проведено от партньорите от 4-те 
участваши в изпълнението на 
проекта страни със специфичната 
обучителна методология на всяка 
страна; 

- Заключителна международна 
конференция със 120 участника, 
вкл. професионалисти, експерти, 
модератори, които обсъждаха два 
дни насилието над жени с уврежда-
ния и инструментариум за справяне. 

 

МЕЖДУНАРОДНОТО ОБУЧЕНИЕ 

През януари 2021 имахме 4 интенсивни обучителни дни с около 25 участника от 
различни страни на Европа и извън континента. Четирите подхода показват различни 
аспекти, така че ние предложихме дни, които осигуряват различни и различни 
стимули. 

Първият ден изследва театъра на Боал, специфичният метод на Джоли, съчетан с 
опита на ACAV за борба с насилието. Вторият ден експериментираше със Somebody®, 
финландски психо-физиологичен метод за развитие на телесно и емоционално 

https://vivien-project.eu/
https://twitter.com/ProjectVivien
https://www.facebook.com/Vivienproject/
mailto:vivien@giollicoop.it
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осъзнаване. Третият ден беше посветен на хърватската ситуация и на конкретни 
случаи, върху които да се 
експериментира в работата. 

Последният ден беше съсредоточен 
специално върху състоянието на 
жените с увреждания и българската 
ситуация. Участниците бяха доволни, 
повече от половината от тях оцениха 
обучението като "отлично", а 
повечето от останалите "много 
добро". Почти всички те осъзнаха 
голямото значение на темата и я 
намериха за много интересна. 
Обучението беше признато за 
изключително полезно за развиване 
на умения и повишаване на знанията по отношение на възможността да се приложи 
на практика наученото по темата. 
 
ЗАКЛЮЧИТЕЛНАТА КОНФЕРЕНЦИЯ 

20 и 21 януари 2021 г. бяха два много интензивни дни на дискусии и обмен на 
международно ниво относно това, което е бил проектът Vivien, но съши така насочени 

към бъдещите перспективи.  
През първата сутрин беше възможно 
да се разделят на 6 отделни виртуални 
стаи, за да насърчат хоризонталния 
диалог и участие. Благодарение на 
леко улеснение, всяка група повдигна 
важни въпроси или въпроси от 
собствения си професионален и личен 
опит, които да бъдат поставени пред 
ораторите на кръглите маси, които се 
проведоха в следващата програма на 

https://vivien-project.eu/
https://twitter.com/ProjectVivien
https://www.facebook.com/Vivienproject/
mailto:vivien@giollicoop.it
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конференцията. Кръглите маси подчертаха някои ключови моменти за по-добро 
справяне с явлението, които обобщаваме тук: 

1) Важността на систематизирането на всички добри практики, които съществуват 
и са ефективни, така че да се направи систематичен положителен подход към 
насилието над жените с увреждания, като се разкрие скритото насилие върху тях. 

2) Да укрепи и разшири мрежите срещу насилието и да насърчи създаването на 
подобни мрежи за превенция на насилието, включително представители на света на 
хората с увреждания. 

3) Да се гарантира протагонизмът на свързаните с тях реалности на хората с 
увреждания и на хората, така че политиките и услугите, които ги засягат, да са пълни 
с техния глас. 

4) Да се разработят изследвания за ефективни методи на обучение, основаващи 
се на интегрален, холистичен подход към човека (ум, тяло и емоции, преплетени), с 
диалогични, маевтични методи за участие, които подобряват практическите знания 
на професионалисти и доброволци. 

Отзивите от хората, които участваха, бяха много положителни. От 60 души, които 
отговориха на въпросника за оценка, над 80% оцениха конференцията като „много 
добра“ или „отлична“. 

https://vivien-project.eu/
https://twitter.com/ProjectVivien
https://www.facebook.com/Vivienproject/
mailto:vivien@giollicoop.it


 
  

 
 

VIVIEN - VIctim VIolence Educational Network 

An educational project to improve the ability to assist women victims of violence 

 
  

6 
VIVIEN - Project n. 810444 REC-AG-2017/REC-RDAP-GBV-AG-2017 

https://vivien-project.eu      https://twitter.com/ProjectVivien 

       Email: https://www.facebook.com/Vivienproject/  

vivien@giollicoop.it 

 

 

 

 

This project is funded by the European Union’s  
Rights, Equality and Citizenship  

Programme (2014-2020) 
 

 
 

 

 

 

 

 
Конференцията беше представена също онлайн на страницата на the Facebook Vivien 
- VIctim VIolence Educational Network | Facebook и е възможно да я видите на 
английски език в video секцията. 
Записът на конференцията ще може много скоро да бъде достъпен на английски и на 
италиански език на YouTube Channel  Vivien Project – YouTube. 

 

 

DOCUMENTS AND REPORTS 

С приключването на проекта на уеб сайта и социалните канали ще останат документи 
и материали за сваляне. От тях последните произведени скоро могат да бъдат 
намерени на нашия уебсайт News – VIVIEN project (vivien-project.eu): 

 Ето някои коментари от участниците в заключителната конференция: 
- „Наистина ми хареса кръглата маса и участието, както беше типично за метода на Боал, 
приканвайки участниците в ролята на актьори.  
-" Важно е да подходите към обучението не само когнитивно 

но внимателно към емпатичната мотивация. важно е да се грижите за мрежата ” 
- „Намерих конференцията и цялата инициатива за много интересна и тя ми отвори един 
свят. Освен това ми показа области на действие и инструменти, с които да работя. Моите 
умения да бъдат усъвършенствани и развивани, моите знания и пропуски да бъдат 
интегрирани и внедрени. " 

- „Наистина оцених използването на техниките на театъра на потиснатите. Това, което 
според мен би могло да се подобри обаче, е да се разшири обучението до повече 

към по-голям брой мултипликатори – 
„Оцених проучванията и теренната работа, представени от различните лектори“ 

- „Харесах начините на взаимодействие“ 

https://vivien-project.eu/
https://twitter.com/ProjectVivien
https://www.facebook.com/Vivienproject/
mailto:vivien@giollicoop.it
https://www.facebook.com/Vivienproject
https://www.facebook.com/Vivienproject
https://www.facebook.com/Vivienproject/videos/
https://www.youtube.com/channel/UC_XQcxfQNlev7ICLYUxqkww
https://vivien-project.eu/news/
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- Collection of best training paths, колекция от обучителни пътеки за борба с 
насилието над жени с увреждания и насоки за тяхното прилагане, от Надя Моначели 
и Ариана Мори от Университета в Парма. 

- Guidelines Указания за ефективно обучение на операторите как да посрещат жени 
(с увреждания), които са жертви на насилие, от Университета в Парма. 
- Препоръка за публичните власти как да включат проблема и управлението му в 
техния политически и административен дневен ред. 

 

Освен това записът на италиански език на онлайн театралния форум "Невидими жени" 
е достъпен на Vivien YouTube Channel. 

 

ИЗКАЗВАНЕ НА БЛАГОДАРНОСТИ 

Бихме желали да благодарим за сътрудничеството на: 

- Emilia-Romagna Region които сътрудничиха силно на проекта, по-специално на 
реализацията и разпространението на окончателните събития 
- Неправителствената организация Differenza Donna които допринесоха за даване на 
определена стойност със собствения си пряк опит по темата 
- Anziani e non solo Società Cooperativa Sociale di Carpi, които са преплели с нас част 
от пътя на техния проект „Остани в безопасност“, който ви предлагаме да следвате. 
staysafe – Preventing and responding to sexual violence against women with disabilities 
(staysafeproject.eu)  
- Mondo Donna of Bologna, които допринесоха за някои ключови стъпки от проекта 
като заключителната конференция 
 
Финландският партньор- университетът САМК, изказва благодарности за активното им 
сътрудничество на: Federation Settlement House Tampere Pori Anchor Team, Mothers 
and Child Homes and Shelters Association Pori, The Federation of Mother and Child 
Homes and Shelters, Crisis Centre Ankkurpaikk' Rauma, Association Suvanto - For A 
Safe Old Age, The Tampere Mother and Child Home Association, The Turku Mother and 
Child Home Association, Girls' Houses Helsinki, Turku and Tampere. 
 
Българските партньори фондация “Очи на четири лапи“ и Народно читалище „Св. Св. 
Кирил и Методий - 1924“ изказват специалните си благодарности на: МВР -Главна 
дирекция Национална полиция, МТСП – Агенция за социално подпомагане, МОН, 
Община Русе, Социалните служби на Община София, Съюз на народните 

https://vivien-project.eu/
https://twitter.com/ProjectVivien
https://www.facebook.com/Vivienproject/
mailto:vivien@giollicoop.it
file:///C:/Users/alyaveder/AppData/Local/Temp/youtube.com/watch%3fv=-n5r9bqK1lc&t=1353s
https://staysafeproject.eu/
https://staysafeproject.eu/
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читалища, Националния рехабилитационен център за слепи в Пловдив, Център за 
образователни инициативи, Специализирано училище за деца със зрителни 
увреждания “Луи Брайл“, 67 ОУ “Васил Друмев”,  Професионална гимназия за 
текстилни и кожени изделия и други. 
 
Хърватският партньор „Бъди активна. Бъди еманципиран“ изказва специалните си 
благодарности за активно сътрудничество при изпълнението на проекта на: Vukovar-
Srijem County, Safe House of Vukovar-Srijem County, the Vukovar-Srijem County 
Police Administration, the Victims and Witnesses Support Association Croatia, the 
Women’s Association Vukovar, the Home for children and adults, victims of domestic 
violence, „Duga – Zagreb“, Association Vukovar Butterflies, the National Memorial 
Hospital Vukovar, Law Clinic Zagreb and Law Clinic Osijek, University of Zagreb, 
University of Rijeka, University of Zadar, University of Osijek, Student Council of the 
University of Zagreb, Student Council of the University of Osijek, the National and 
local teams for the prevention and fight against violence against women and domestic 
violence, Social Welfare Center Županja, Social Welfare Center Vinkovci, Police 
Station Vinkovci, Border police Station Vrbanja, Border Police Station Ilok, Elementary 
School of Antun Bauer Vinkovci, Elementary School of Nikola Andrić, the Municipal 
court of Vukovar, County Court of Vukovar-Srijem County, County Court of Split, the 
Vukovar General Hospital, Ljubica Matijević Vrsaljko и други. 
 

ПОДДЪРЖАЙТЕ ВРЪЗКА 

 
The web site  https://vivien-project.eu/ 

The facebook page  https://www.facebook.com/Vivienproject/ 
The twitter   https://twitter.com/ProjectVivien 
The YouTube Channel  https://www.youtube.com/channel/UC_XQcxfQNlev7I 
 

КОНТАКТИ 
 

Project coordinator 

Giolli (Italy) – име: Кристина Черути / Cristina Ceruti  
email: vivien@giollicoop.it  – тел. +39-0521-686385 

National coordinators 

BaBe (Croazia) - име: Аня Михалович /Anja Mihajlovic 

https://vivien-project.eu/
https://twitter.com/ProjectVivien
https://www.facebook.com/Vivienproject/
mailto:vivien@giollicoop.it
https://www.facebook.com/Vivienproject/
https://twitter.com/ProjectVivien
mailto:vivien@giollicoop.it
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email: anja.mihajlovich@babe.hr  - тел.: +385 1 4663 666 

SAMK (Finland) - име: Сату Вайнинен / Satu Vaininen  
email: satu.vaininen@samk.fi - тел.: +358 44 710 3865 

Eyes on Four Paws (Bulgaria) - име: Аля-Недялка Ведър /Alya-Nedyalka Veder 

email: alya.veder@gmail.com  - тел.: +359-885-84-34-85 

 
 

The content of this newsletter represents the views of the authors only and is their sole 
responsibility. The European Commission does not accept any responsibility for use that may be 

made of the information it contains. 
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