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Съществуващи публикации на изследвания на обучения на професионалисти, 
работеши с жени, жертви на насилие, със и без увреждания: какво работи добре? 
Една от дейностите на проекта е изготвяне на сравнителен доклад от екип от Университета 
на Парма върху изследвания на обучения за професионалисти, които работят с жени, 
жертви на насилие.Нашият преглед на литературата осветлява важността да се обучават 
професионалистите не само в професионално „ноу-хау“, но и в това, „какво да бъде“, чрез 
подпомагане на професионалистите да увеличат осъзнаването на способноста си за 
емпатия и рефлекти-рането на своите виждания, нагласи и стереотипи към жертви на 
насилие. Университетът на Парма работи по роклада, който скоро ще бъде готов и качен 
на уебстраницата на проекта. 
 
Обучения и семинари 
 

Многопрофесионално обучение 
Рамката, която ръководи повечето от предишните и сегашни обучения за помагане на 
жените, жертви на насилие в нашите страни, се основава на убеждението, че „ако знам, 
съм способeн“. Но това не се доказва от ред проучвания; напротив, „да знаеш“ и „да 
прилагаш знанието“ са различни нива и дори ако тези две нива са свързани, второто се 
нуждае от конкретен специфично развиване. За целта нашият проект предлага много-

VIVIEN - Victim Violence Educational Network: Образователен проект за 
подобряване на способността да се помага на жени, жертви на насилие, 

цели да допринесе за превенция и справяне с насилието над жени, със 
специален фокус върху жените с увреждания.  

VIVIEN е двегодишен европейски проект, започнал на 1-ви ноември 2018 г., 
финансиран от Програма „Права, Равенство и Гражданство“ на Европейската 

комисия и координиран от Giolli Cooperativa, Italy. Дейностите на проекта ще се 
изпълняват в 4 страни: Италия, Финландия, България и Хърватия, със събиране 

на добри практики и иновативни модели от всички страни-членки на ЕС. 
Проектът адресира съществуващите предизвикателства и нуждите от 

граждански принос към държавните усилия за спиране на насилието над жени и 

съобразяване със специфичната уязвимост и нужди на жените с увреждания. 



професионално обучение, свързващо с научните изследвания на 
университета в Парма. Целта на многопрофесио- налните и 
междусекторни обучения е да се повишат компетенциите 
на професионалистите в рамките на системата с цел предотвра-
тяване и борба с насилието над жени и домашно насилие, но и 
да се избегне вторична виктимизация на жертвата като 
се разрушат стереотипите и предразсъдъците. Това е обучение 
за професионалисти от секторите на полицията, съдебната система, социалните услуги, 
здравеопазването, образованието и сектора на гражданското общество, които работят или 
биха могли да работят с жени, жертви на насилие. Идеята е също така да се предлага 
обучение за обучители, като някои от участниците се подготвят да станат мултипликатори, 
обучители в собствената си институция. 
 
В Италия участниците в обучението са близо 30 специалисти от различни сектори: 
социални работници, акушер-лекари, лекари, учители, адвокати, местна и национална 
полиция и "карабинери". Първият ден на базовото обучение беше 2-ри октомври 2019 г. в 
Парма. Участниците оцениха високо възможността да се срещнат междусекторно, но имаха 
някои съмнения относно възможността да станат разпространители на обучението. 

Вторият ден от основното обучение се проведе на 13 ноември 2019 г. и отново беше 
много успешен с добро ангажиране на участниците. Експерименталният подход на 
активизиране на обучаемите беше много важен за стимулиране на свързването с 
други професионалисти в съвместно усилие за разкриване и преодоляване на 
стереотипите. Междинното многосекторно обучение се проведе на 10 декември с 
присъствието на Differenza Donna, феминистко сдружение от Рим, организация, 
разработила първа в Италия проекти срещу насилието над жени с увреждания. 

 

В Хърватия основното мултипрофесионално обучение се проведе във Винковци, в окръг 
Вуковар-Срием (източен регион на Хърватия) на 25, 26 и 27 септември 2019 г. 
Преподавателите, отговарящи за участниците в обучението, бяха експерти: психолог Бруна 
Недоклан, адвокат и правозащитник Сандра Бенчич и адвокат Инес Божич. И трите дни на 
обучение включваха теоретична част, но също така и практически интерактивни и силно 
ангажирани работилници. В обучението участваха 33 специалисти от полицията, 
правосъдието, социалните служби, здравеопазването, образованието и гражданското 
общество. B.a.B.e. проведе междинното многосекторно обучение за Голямото кметство във 
Винковци на 6 и 7 ноември 2019 г. 

 
Във Финландия университетът SAMK реши да раздели обучението в две обучения: едно 
експериментално по метод SomeBody и едно планирано по-късно въз основа на резултатите 
от експерименталното обучение и също въз основа на резултатите от изследванията на 
проекта. Първото пилотно обучение SomeBody in Violence Work беше организирано в 
Тампере на 19 и 20 август 2019 г., междинното - на 9 септември и 23 септември 2019 г. и 
напредналото на 28 октомври 2019 г. В обученията се включиха 16 професионалисти - от 
Федерация Setlementti Tampere (11 лица), Федерация на домовете за майки и деца и 
приютите Пори (2 лица) и Дом за непълнолетни (2 лица). Участниците бяха медицински 
сестри, социални работници, социални консултанти, медицински сестри и младежки 
консултанти, които бяха регистрирани за обучение. Обучението е функционално и 
ориентирано към упражнения и се основава на експериментално и рефлексивно обучение. 



Второто обучение за SomeBody in Violence Work ще започне през януари 2020 г. в Pori. 
Прочетете повече за метода на SomeBody в http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-633-300-0. 

 

Семинари за ръководители на институции 

Тъй като обучението на професионалисти не би могло да се предполага разпространение, 
ако институцията, в която работят, не насърчи прилагането на новите знания, в проекта 
планирахме също семинар за директори на различни звена, откъдето идват обучаваните. 
Семинарът е мястото за създаване или актуализиране на съвместна процедура за справяне 
с нуждите при подкрепа на жени, жертви или изложени на риск от насилие. В Италия 
имахме 3 семинара с директори, на които обяснихме проекта и ги помолихме да си 
сътрудничат, като предоставят възможности на разпространяване на наученото от 
участници в обучението. 30 ръководители на различни публични служби присъстваха на 
двучасови семинари, обсъждащи трудностите за справяне с насилието над жени. Сега 
подготвяме конкретен списък от заявки за тях, съгласуван със самите нови обучители. 

 

 В Хърватия на 11 септември 2019 г. във Вуковар Асоциацията B.a.B.e. 
проведе семинар за членовете на окръжния екип на Окръг Вуковар-
Срием за превенция и борба срещу насилието срещу жени и домашно 
насилие, които единодушно се съгласиха да участват в поредица от 
многопрофесионални обучения. На 20 септември 2019 г. Асоциация 
B.a.B.e. проведе семинар за директори за членовете на Комитета за 
равенство между половете в окръг Вуковар-Срием и Координацията 
по правата на човека. Семинарът се проведе във Винковци. 
Събранието доведе до споразумение за сътрудничество между 

B.a.B.e. и Комитетът и Координацията, които ще допринесат за децентрализиране на 
мерките за защита на жертвите на ГБВ чрез обучение на експерти на регионално и местно 
ниво. 

Секторни сензитивиращи семинари 

След обучението участниците-разпространители се включват в организирането на семинар 
в собствена институция. Проектът планира 6 секторни семинара за сенсибилизация в 
Италия, Хърватия и Финландия. 

 Във Финландия на 15 октомври 2019 г. беше организиран 
първият секторен семинар за сенсибилизация, в който участваха 
Федерацията на домовете и приютите за майки и деца и 
Финландската федерация на домовете за настаняване и 
техните местни представители. Имаше 54 участници. През 
есента 2019 г. и август 2020 г. ще бъдат организирани 
шест семинара за професионалисти. 

 

http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-633-300-0


Международният ден срещу насилието над жени  25 ноември - В Хърватия на 
Международния ден срещу насилието над жени, 25 ноември 2019 г., B.a.B.e. предостави 
един от лекторите на многосекторното обучение на тема „Подобряване на положението 
на жертвата на домашно насилие“, което се проведе в Полицейската академия в Загреб. 
B.a.B.e. беше поканена като една от организациите, експерти по темата.Тази 

междусекторна среща събра експерти от различни области на 
превенция и спиране на насилието, основано на пола - 
Министерство на вътрешните работи, Министерство на 
демографията, семейството, младежта и социалната политика, 
Министерство на правосъдието, Департамент за психично здраве и 
превенция на наркоманиите в Хърватски институт за обществено 

здраве, Министерство на науката и образованието и представители на двете граждански 
дружества - BaBe и Корак. Представител на B.a.B.e. сподели нашите често допълващи се 
знания и опит в работата с жертви на домашно насилие. 

 

В България 
В България бяха планирани 3 „Основни многопрофесионални семинари за сенсибилизация 
на три различни места с провеждане до края на октомври с цел да идентифицират нуждите 
и проблемите, с които специалистите се сблъскват в работата си с насилието между 
половете. Допълнително на планираните 3 семинара се проведоха още два, 5 семинара 
общо- 3 семинара за сенсибилизация в столицата и още 2 в два големи града в страната – 
в Пловдив и Русе. В семинара в Русенския университет участваха и служители на 
университета, като по този начин разшириха обхвата на участващите преподаватели. 
Семинарите се проведоха: на 21 октомври 2019 г. в София в 67-мо основно училище с 30 
участници учители; на 30 октомври 2019 г. в София в Професионалната гимназия по 
текстилни и кожени изделия с 30 участници учители; на 31 октомври 2019 г. в София, във 
фондация „Очи на четири лапи“, с 25 участници, предимно социални работници; на 6 
ноември 2019 г. в Пловдив, с 25 участници, смесена група - социални работници, полиция, 
учители, неправителствени организации; на 14 ноември 2019 г. в Русе, проведено в 
Русенския университет, с 42 участници, смесена група: университетски професори, 
полиция, социални работници, неправителствени организации и някои студенти. Въз 
основа на резултатите от тези срещи ще бъдат организирани 3 обучения за обучители, 
водени от експерти на италианските, хърватски и финландски партньори, за увеличаване 
на капацитета за работа със запознаване с добри чуждестранни практики и опит. 
Обучението с международни обучители ще се проведе в края на февруари 2020 г. 

 

Втпра транснационална партньорска среща 
Втората транснационална партньорска среща на проект VIVIEN 
се проведе от 3 декември до 5 декември 2019 г. в Загреб, 
Хърватия. Срещата се проведе в помещенията на 
Асоциацията B.a.B.e. и Домът на правата на човека в Загреб. 
Партньори от Финландия, Италия, България и Хърватия 
присъстваха на срещата, за да обобщят и обсъдят 
напредъка на изпълнението на проекта, включително 
трудностите, срещани по време на проекта за първата година. Университетът на Парма 
представи първите резултати от проучването, проведено от партньори и в четирите страни, 
както и първите резултати от картографирането на добрите практики в обучението на 
професионалисти, работещи с жени, жертви на насилие в Европейския съюз. Партньорите 



и в четирите страни се нуждаят от тези резултати, за да ги приложат в съдържанието на 
националните си обучения. 

Форумът Посетете нашия форум за подкрепа, за да попитате, да отговорите и да 
допринесете за решаването на проблема. 
Чакаме вашето мнение! 
 
https://vivien-project.eu/support-forum/ 

Това е първата тема, по която Ви каним да участвате: 
Какво да правим, когато в училище…? 
Често училището е мястото, където можем да видим и 
разберем насилието в семейството на ученика, но в същото 
време учителят не намира подкрепа в другите институции, 
които работят с насилието над жени. Институциите казват, че 
не могат да направят нищо без разрешение на Съда. И така, 
какво да правя? (Италия, проблем заяевн по време на 
многопрофесионалното обучение на 21 ян. 2020 г. в Парма). 

Следващи стъпки 
За идентифициране на потребностите от обучение на професионалистите бяха попълнени 
въпросници от повече от 750 професионалисти и проведени 125 дълбочинни интервюта в 
Италия, Хърватия, България и Финландия. Част от анкетираните са преминавали обучение 
за подпомагане на жени, жертви на насилие, част от тях не са получавали предходно 
обучение в областта. Чрез това изследване ще бъде възможно да се оценят уменията и 
нагласите им към половете и техните роли в обществото и семейството, към 
стереотипизиране на жените, убеждения относно насилието над жени с увреждания, 
мотивиране на насилието от мъже, приемане на насилие от страна на жените и убеждения 
за вторична виктимизация. Резултатите от изследването ще бъдат готови скоро. 
 
Останете във връзка! 
Можете да намерите повече информация тук: 
Уебсайт: https://vivien-project.eu/ 
Facebook страница: https://www.facebook.com/Vivienproject/ 

Twitter: https://twitter.com/ProjectVivien 

Контакти 
Координатор на проекта: 
Giolli (Italy) – име: Кристина Черути (Cristina Ceruti) 
Електронна поща: vivien@giollicoop.it – phone +39-0521-686385 
Национални координатори: 
Babe (Croatia) - име: Светлана Кнежевич (Svjetlana Knežević) 
Електронна поща:: svjetlana.knezevic@babe.hr  - phone: +385 1 4663 666 
SAMK (Finland) - име: Сату Вайнинен (Satu Vaininen) 
Електронна поща:: satu.vaininen@samk.fi - phone: +358 44 710 3865 
Фондация „Очи на четири лапи“(България) – име: Аля-Недялка Ведър (Alya Veder) 
Електронна поща: alya.veder@gmail.com tel. +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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