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Чувствате ли се загрижени за насилието над жени? 
Чувствате ли се загрижени за положението на хората с увреждания? 

 
Вие сте… професионалист, който влиза в контакт с жертви на насилие? 

…или активист на гражданска организация? 
…или просто човек, който иска да живее в свят, свободен от насилие? 

 
Интересувате ли се от иновативни подходи за справяне с насилието над жени? 

Присъединете се към нас да ги намерим заедно! 
 

Защото в такъв случай проект VIVIEN Ви засяга! 
www.vivien-project.eu 

 
 

Особено ако чувствате нужда да придобиете нови знания и да подобрите 
компетентността и уменията си как да предотвратявате случването на насилие 

над жени и как най-добре да работите с жени в риск от и/или вече жертви на 
насилие, за да предтотвратите насилието над тях да се случи отново. 

Има образователни пътеки за увеличаване на капацитета, за да бъдете в състояние 
да допринасяте с пълния си потенциал да се спре насилието. 

 
 
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 

http://www.vivien-project.eu/


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.  
 
 
Проблемът 
 
Проучването на литературата показва, че насилието над жени е все още недостатъчно 
докладвано както на полицията, така и на организациите, които оказват подкрепа на жени. 
Една идентифицирана причина е, че професионалистите, които установяват пръв контакт 
с жертвите на насилие, не са добре подготвени да разпознават и по подходящ начин да 
подкрепят и помагат на жените или, оше по-зле, те самите споделят някои от стереотипите 
на насилниците за социалната роля на половете. 
В един доклад за насилието над жени от 2014 г. Агенцията на Европейския съюз за 
основните права докладва, че “жените, които имат здравни проблеми или увреждания 
показват по-висока честота на различни форми на насилие“ и че „34% от жените със 
здравни проблеми или увреждания са изпитвали насилие ои време на връзка, в 
сравнение с 19% за жените, коитто нямат здравни проблеми или увреждания“. 
Различните показатели на засегнатост между тези две категории на отговорили на 
изследването надхвърлят с 10% и изпитаното психично насилие и заплахи за насилие от 
партньор, изпитано насилие в детството и 
насилие от човек, който не е партньор.“ 
Броят на жените с увреждания в 28-те страни членки на 
ЕС е установен на около 31 милиона жени – огромна група от 
специфично уязвими към насилие европейски 
граждани със специални нужди. 
 
 
Цел на проекта 
 
Целта на проект ВИВИЕН е да допринесе за подобряване на компетентността на 
професионалистите (от полицията, правораздаващата система, училищата, системите на 
здравеопазването и социалните грижи), които влизат в пръв контакт с жени, жертви на 
насилие, със специално внимание върху жените с увреждания и по този начин: 

- за предотвратяване на повторно виктимизиране 
- за намаляване на стереотипите, свързани с насилието над жени 
- за установяване на правилни процедури за работа при пръв контакт 
- за подпомагане на жените да съумяват да разпознаят отрано признаци на насилие. 

Проектът VIVIEN планира да ангажира в обученията си 500 професионалиста и 130 
ръководители на институции и звена от различни институции, свързани с противодействие 
на насилието, след изследване на предишните им обучения. 
 
В края на проекта ще бъде разработено обучително помагало „Колекция на най-добри 
образователни пътеки“, което да предостави инструментариум за по-ефективно обучение 
на професионалистите и ще бъдат разработени модели за повишаване на компетентността 
на професионалистите, преносими и в други страни. 
 

Изпълняващите партньори 

Chart Title



 
Проектът Vivien се координира от Giolli Cooperativa Sociale (Италия), социален 
кооператив, активен в различни области от 2008 г. , който използва Театътът на 
подтиснатите (Theatre of the Oppressed - T.O.) в национални и международни срещи и 
проекти като главен метод за разглеждане на ежедневието и социалните проблеми с цел 
да се облегчи процеса на промяната в рамката на педагогиката на Paulo Freire 
("conscientization") и на подхода за развитие на общността със специфично и активно 
отричане на насилието.  
Giolli предприема интервенции за запознаване на хората с театъра на подтиснатите като 
инструмент за разкриване и намиране на решения на социални проблеми, организира 
курсове за служители в социалните услуги и изпълнява проекти в различни области 
(зависимост към наркотици, психични проблеми, превенция, образование и др.), които 
могат да включват хора от всички възрасти и във всяко положение: студенти, учители, 
родители на ученици, социални работници, хора със зависимости, бездомни, затворници, 
хора с увреждания, хора с психични проблеми. 
 Giolli подготвя постановки по различни теми, като ползва предимно интерактивната 
техника на форум театъра за стимулиране на вземане на отношение към социални 
проблеми, участва във фестивали и конференции и си сътрудничи с подобни институции в 
Италия и в чужбина. 
Website:  www.giollicoop.it 
Facebook Page: https://www.facebook.com/GiollicoopTeatroOppresso/ 

Партньори в проект Vivien са: 
 
ACAV, Център срешу насилието на град Парма, Италия – неправителствена асоциация, 
посветена на борбата срещу насилието срещу жени и техните деца и на насърчаване на 
правата на жените във всички сектори на обществото. Асоциацията е създадена през 1985 
г, Центърът предлага безплатна правна помощ, психологическа помощ и подкрепа във 
всички нужди на жените, които са преживяли ситуации на насилие. В случаите, когато е 
налице заплаха за физическата безопасност на жената, в 4-те приюта на центъра се 
осигурява настаняване за период до една година. 
В допълнение към подпомагането на жени, претърпели насилие, на дневна база в центъра 
също се организират конференции, културни мероприятия, провеждат курсове в местните 
висши и средни училища, както и пресконференции, за да се повиши осведомеността 
относно насилието срещу жените на местно, национално и международно ниво. 
Центърът срещу насилието на Парма играе активна роля в регионални и национални 
конференции и изпълнява проекти в областта на насилието срещу жени. 
Website:  http://www.acavpr.it/AcavPR/ 
Facebook Page: https://www.facebook.com/AssociazioneCentroAntiviolenzaDiParma/ 
 

Университетът на Парма (Università degli Studi di Parma, UNIPR), основан през 962 г., е 
най-старият университет в света. През 2017 г. Университетът на Парма има около 26,000 
студенти. Той е държавен университет с административна автономност. Университетът 
има 9 департамента с 39 бакалавърски специалности на първо университетско ниво, 6 
специалности със свързана бакалавърска и магистърска степен, 41 специалности на второ 
университетско ниво (5 от тях изцяло на английски език), както и много следдипломни 
специализации, курсове за квалификация на учители, магистърски и докторски програми. 

http://www.giollicoop.it/
https://www.facebook.com/GiollicoopTeatroOppresso/
http://www.acavpr.it/AcavPR/
https://www.facebook.com/AssociazioneCentroAntiviolenzaDiParma/


Мисията на UNIPT е да насърчава изграждането на знание, преноса и прогреса му, за да 
отговаря на нараствашото търсене в обществото на качествено висше образование и 
научни изследвания на високо ниво. 
Университетът на Парма непрекъснато изпълнява иновативни проекти, като повече от 50 
негови проекта са били финансирани от Европейския съюз чрез програмите FP7 и H2020. 
Website: https://en.unipr.it/ 

Финладският университет Satakunta University of Applied 
Sciences, SAMK, (Finland) е много-дисциплинарно международно 
висше учебно заведение с около 6 000 студенти и над 400 
преподаватели. Основните функции на SAMK са обучения и 
научни изследвания, развитие и иновации. Един от 
факултетите му е факултетът по здравеопазване и социални услуги, който предлага 
обучение на бакалавърско и магистърско ниво за здравни и социални услуги и изящно 
искуство. 

Website: www.samk.fi/en  
 
 
Хърватската организация B.a.B.e. Be active. Be emancipated/ Бъди активна. Бъди 
еманципирана е стратегическа хърватска неправителствена организация за лобиране и 
застъпничество, основана през 1994 г. с цел насърчаване на равенството между половете 
и осигуряване на равни възможности за всички полове във всички области на социалния 
живот. Понастоящем B.a.B.e. се фокусира върху превенцията и е насочена към 
предотвратяване и подтискане на всички форми на насилие, основано на пола, както и 
застъпничество и мониторинг на законодателните процедури, публичните политики и 
мерките за изпълнението им. 
Дейностите на организацията са структурирани в четири стратегически програми, които са 
съобразени с визията, мисията и стратегическите цели на организацията: Равенството 
между половете; Предотвратяване и борбата срещу насилието, основано на пола; 
Осигуряване на екзистенциална защита и психо-социална подкрепа на жени, жертви на 
насилие и техните деца в окръг Вуковар-Срем (Safe House); Застъпничество и мониторинг 
на законодателните процедури, публичните политики и мерките за правоприлагане в 
областта на правата на човека. 
В национален контекст успехът на B.a.B.e. се дължи на факта, че това е организацията, 
която вкара въпросите на пола и правата на жените в политическия дискурс на Хърватия и 
ги направи видими и част от основния политически дневен ред на страната. 
Website: http://www.babe.hr/ 
Facebook: https://www.facebook.com/BaBeZagreb/ 

 
Фондация „Очи на четири лапи“ (е4p) (България) започва дейност през 2000 г., 
инициирана от загубила зрението си психоложка и журналист, съответстващо на мотото на 
движението на хората с увреждания: „Нищо за нас без нас!“. Фондацията създава първото 
и единствено в България училище за кучета-водачи на слепи хора и непрекъснато укрепва 
и разширява своите дейнисти. Понастоящем киноложкият център на фондацията обучава 
и кучета асистенти на хора с двигателни увреждания, както и кучета, подаващи сигнал за 
опасност от диабетна криза. E4p работи активно и за подобряване на законодателството 
там, където това е нужно за осигуряване на равни права на хората с увреждания, за 
повишаване на обществената осведоменост по въпроси, касаещи хората с увреждания, за 
международно сътрудничество и трансфер на иновации за осигуряване на по-независим и 
с по-добро качество живот на хората с увреждания.  

https://en.unipr.it/
http://www.samk.fi/en
http://www.babe.hr/
https://www.facebook.com/BaBeZagreb/


Експертите на фондацията консултират и изпълняват национални и международни 
проекти, често с публично-частно партньорство, Дейността на фондацията е подпомагана 
и от фирми по линия на корпоративната им социална отговорност и най-вече от 
непрекъснато разрастващата се мрежа от доброволци на организацията. Понастоящем 
фондацията работи по откриването на новото си социално преприятие с професионален 
обучителен център. 
Website: http://e4p-bg.com 
Facebook:  
https://www.facebook.com/pages/Фондация-Очи-на-четири-лапи/581489885221482  
 
 
Народно читалище “Св. Св. Кирил и Методий 1924”, (България) е основано през 1924 г. 
като един от уникалнитте български общностни културно-просветни центрове, наречени 
„читалище“. НЧ “Св. Св. Кирил и Методий 1924” е сред най-активните в националната 
мрежа от над 3 600 такива общностни центрове. То поддържа библиотека с 40 000 книги, 
танцова школа с 3 формации, 2 театрални групи, осигурява преподаване на музикални 
инструменти и чужди езици, организира лекции, представяния на книги и автори. 
Читалището активно влиза в международно сътрудничество в проекти и инициативи. 
Негови събития са влезли в културния календар на столицата, като ежегодният 
международен музикален фестивал „Кръстопът на музите“ и насърчават творческите 
изяви като театралния му фестивал „Езоп – свободата на роба“. Една от основните дейности 
на читалището е постоянно да повишава общественото познания по такива важни теми като 
равенството на половете, междукултурната компетентност и междурелигиозната 
толерантност, превенцията на насилието и др. 
Facebook Page: https://www.facebook.com/pg/chitalishtekirilimetodi 

 
Осъществени събития по проекта 
От 3ти до 7ми декември 2018 г. в Реджо Емилия и в Парма, Италия 
се проведе Първата международна партньорска 
среща на проект ВИВИЕН. На последния ден, 7ми 

декември, проект ВИВИЕН беше официално представен 
на публична прес конференция в Университета на град 
Парма.  

 
На 15 февруари 2019 г. в Загреб, Хърватия, хърватският 
партньор в проекта B.a.B.e. проведе среща с заинтересовани 
институции и асоциирани партньори. B.a.B.e. представи проект 'VIVIEN 
- VIctim VIolence Educational Network' пред представители на 
Министерство на правосъдието, Министерство на вътрешните 
работи, Полицейската администрация на Загреб, Полицейската академия, Факултета по 
право на Университета на Загреб, Медицинския институт, Университета за приложни 

здравни науки, Юридическата академия, Общинската служба за 
благосъстояние на гражданите и хората с увреждания, Центъра за 
социално благосъстояние на Загреб, Хърватския съвет на медицинските 
сестри, Хърватската асоциация на социалните работници, Хърватското 
сдружение на психолозите, Подкрепящата служба за жертви и свидетели 

на насилие и престъпления и Статут М. B.a.B.e. представи модел за сътрудничество и 
подкрепящо посма за бъдещите проектни дейности, насочени към повишено 

http://e4p-bg.com/
https://www.facebook.com/pages/Фондация-Очи-на-четири-лапи/581489885221482
https://www.facebook.com/pg/chitalishtekirilimetodi


благосъстояние на хърватското общество. Намерете повече за събитието на веб 
страницата на B.a.B.e., във Фейсбук и  HERE.  

Логото на проект ВИВИЕН 

Дизайнът на проект ВИВИЕН беше изготвен през м. декември 2018 г. от ученици 
от един клас на средно художествено училище “Liceo aristico Nanni Valentini” в 

град Монца, Италия. Изготвиха се различни лога и международният екип избра идеята на 
Alice Bajoni (на 18 години). Изпълнителният екип на проекта хареса в тази идея символа 
на работа в мрежа за свързване на различни страни, различни професии и различни 
ситуации за общата цел да се предотврати насилието и намалят последствията за жените, 
жертви на насилие. 

Следващи стъпки в изпълнението 
Изследването! Университетът на Парма координира провеждането на проектното 
изследване за предходни обучения и ефективност на работта на професионалистите в 
партньорските страни. Първо ще се извърши картиране на предходните обучения и след 
това във всяка от партньорските страни ще започне изследването: във всяка страна по 160 
въпросника и 30 видео сесии (“на лов за грешки”), интервюта за идентифициране на 
необходимите умения, анализиране на обучителните нужди и на предизвикателствата, 
очертали се при предишни обучения. На основата на това изследване ше се организират и 
проведат поредица от обучения във всяка от 4-те партньорски страни, предвидени за 
професионалистите, които влизат в пръв досег с жените, жертви на насилие (медицински 
персонал, полиция, учители, социални работници, юристи и др.) 

 
Поддържайте връзка – 
 
Можете да намерите повече информация тук: 
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 
 
National coordinators 
Babe (Хърватия) - име: Svjetlana Knežević  
email: svjetlana.knezevic@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 изразявя 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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