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Жените и хората с увреждания в пандемията на COVID-19: 

Възникване на въпроси, търсене на решения 
 
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 

взема предвид специфичната уязвимост о нужди на жените с увреждания. 
 
Ситуация, дължаща се на пандемията от COVID-19 
Всички ние в Европа, а и в целия свят, живеем в ситуацията на пандемията на COVID-19, причинена 

oт новия коронавирус, както генералният директор на СЗО декларира на 11 март 2020 г., както и 

последващите мерки за ограничаване на COVID-19, приети от страните. Една от тези мерки е 

блокирането, с което всички живеем. 

В същото време много гласове се повишават, за да се съсредоточат върху опасната ситуация поради 

принудителното съжителство в домовете на (възможни) насилници и жени в риск или жертви на 

домашно насилие. Генералният секретар на Организацията на обединените нации Антонио 

Гутериш, позовавайки се на рязко нарастване на домашното насилие на фона на блокирането при 

коронавируса в световен мащаб, призова правителствата по целия свят да направят решаването на 

проблема ключова част от отговора им на пандемията. 

Гутериш каза, че "насилието не се ограничава само до бойното поле. За много жени и момичета 

заплахата е най-голямата там, където трябва да е най-безопасно - в техните собствени домове." 

"Ние знаем, че блокирането и карантините са от съществено значение за потискането на 

разпространението на COVID-19", продължава той, "но те могат да затворят жени заедно с 

насилнически партньори. През последните седмици, тъй като икономическият и социален натиск и 

страхът нарастваме, наблюдаваме ужасяващ скок в домашното насилие “. 



Генералният секретар заяви, че в някои страни "броят на жените, които се обаждат в службите за 

поддръжка, се е удвоил", докато "доставчиците на здравни услуги и полицията са претоварени и не 

разполагат с достатъчно персонал". 

"Настоятелно призовавам всички правителства да направят превенцията и обезщетяването на 

насилието над жени ключова част от техния национален план за реагиране на COVID-19", каза той 

"Призовавам всички правителства да направят превенцията и обезщетяването на насилието над 

жени ключова част от техния национален план за реагиране на COVID-19", каза той. 

 

Превенция, подготвеност и реагиране на нуждите на хората с увреждания при 
коронавирусна криза 
Хюман Райтс Уоч (HRW) отбелязва, че жените и момичетата с увреждания са изправени пред същия 

спектър от нарушения на правата на човека, с които се сблъскват жените без увреждания, но 

социалната им изолация и зависимост увеличава тези злоупотреби и техните последици. По времето, 

когато хората се съветват да си стоят у дома, хората с увреждания са изправени пред ново 

предизвикателство, като са изложени на изолация от външния свят в постоянно присъствие на 

прдоставяшите им неплатени грижи. 

Статистиката показва, че най-често извършителите на насилие над жени с увреждания включват 

членове на семейството, интимни партньори, болногледачи и връстници. Какво се случва зад 

затворените врати по време на епидемиите COVID-19 с хора с увреждания? Имат ли необходимия 

хората с увреждания достъп до услуги и / или изпитват нови злоупотреби, лишени с ограничения на 

достъпа до медицински и социални грижи и комуникация с външния свят? 

 
„Моят достъп до света е 

телефона ... той просто взе 
телефона и го сложи 

някъде, където аз 
не можах да го взема ... 

Не можех да крещя достатъчно 
привличат никого. 

Това беше кошмар ” 

Анонимна жена с увреждания 

 

Envisioning specifics of disability in services 
Предвиждане на спецификата на нуждите на хората с увреждания в услугите 
За планирането на услуги е много важно подробното познаване на това кои хора с увреждания са 

изправени пред кои бариери пред достъпа до услуги. Приблизително 300 милиона жени по света 

имат психически и физически увреждания. 

При сегашните многоброхни извънредни ситуации правителствата не пускат лицата с увреждания? 

А жените в риск от домашно насилие? 

Можете да допринесете за дебата, отговарящ на този въпрос, четене на друго мнение, предлагане на 

статия, проучвания и т.н., тук: https://vivien-project.eu/support-forum/  

 
Достъпността до услуги за жени в риск и жертви на насилие по време на 
коронавирус 
Достъпността до услуги за жени, изложени на риск от насилие или жертви на домашно насилие, по 

време на блокирането поради коронавируса намалява, някои услуги като съдилищата са затворени, 

юридическите защитници работят само от разстояние, което затруднява достъпа на жените до 

правна помощ. С намерение да се справят и ограничат тази проблемна ситуация, страните започнаха 

да въвеждат нови мерки за подпомагане на възможността жените да търсят помощ. 

https://vivien-project.eu/support-forum/


В Испания аптеките предложиха поръчване на„Маска 19“ като код за съобщаване за домашно 

насилие. Осъзнавайки факта, че никой не може да напусне домовете си, дори за да купува маските, 

те поканиха жени, жертви на домашно насилие, да се обадят, казвайки „Mascarilla 19“, („маска 19“). 

Парола, която ще позволи на фармацевтите да разберат молбата за помощ и активирайки протокола 

за интервенция: полицията да бъде уведомена, след това специалният отдел за „насилие между 

половете“ на прокуратурата, който ще активира системата за защита. Град Мадрид е създал услуга 

за незабавни съобщения с функция за геолокация и предлага онлайн чат стая, която предоставя 

незабавна психологическа подкрепа на жертвите. 
Франция последва примера „маска 19“ и въведе отделна инициатива за насърчаване на жените да 

подават сигнал за домашно насилие в аптеките и обяви, че държавата ще плаща за хотелски стаи за 

жертви на домашно насилие и отворени нови консултантски центрове. 

 

Постоянната работа на партньорите по проекти за жени 
В Хърватия B.a.B.e. продължава да предоставя безплатна правна и психологическа помощ, въпреки 

пандемията COVID-19. Нашите експерти, юристи и психолози ежедневно подпомагат гражданите, 

независимо от коронавирусната ситуация и ограниченията. В условията на изолация и затвореност 

в собствените си четири стени се наблюдава глобална тенденция на нарастване на домашното 

насилие (тъй като насилникът е у дома непрекъснато). По същия начин в тази ситуация хората 

изпитват безпокойство, депресия и страх. 

Психологическите консултации, организирани от асоциацията B.a.B.e. през последните седмици 

получиха повишен брой обаждания относно домашно насилие. Имаше увеличение с 25% на 

разговорите, свързани с някакъв вид домашно насилие. През последните седмици от общия брой 

предоставени психологически съвети 75 процента са свързани с въпроса за домашното насилие. 

Предоставяме правни и психологически консултации по телефон, поща и видео връзки. Щастливи 

сме да осигурим достойна и безопасна среда за жените и децата в нашата безопасна къща и да 

предоставим професионална подкрепа на нуждаещите се. 

Каним всички, които се нуждаят от информация или помощ, да се свържат с нас: по електронна 

поща babe@babe.hr  и на телефони 01/4663 666 и 098/9824 641. 

 

В Италия ACAV, по отношение на италианското законодателство covid-19, продължава да отваря 

горешия телефон и къшите си за настаняване за спешни случаи. Освен това екипът на ACAV 

продължава да публикува предложения в своите социални сметки, за да улесни жертвата на насилие 

да се свърже с Центъра за борба с насилието. 

За повече информация вижте: 

FB:@Associazione Centro Antiviolenza di Parma 

Instagram:@centro.antiviolenza_acav 

Значението на поддържането на връзка 
Както много дейности в Европа, така и нашият проект е повлиян от епидемичната ситуация. 

Обучението и всички присъстващи дейности са в режим на готовност. Работим, за да подготвим 

бъдещите дейности, планираме различни решения, правим бек офис, за да подобрим усилията си, 

поддържаме връзка с нашите разпространители, с участниците в обученията и със заинтересованите 

страни. 

Така че в този конкретен момент нашето предложение е да поддържаме връзка с нашите дейности 

и като цяло с проблема „насилието срещу жени“ чрез онлайн канали. 

Нашият проект предлага няколко начина да поддържате връзка: 

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

The facebook page https://www.facebook.com/Vivienproject/ 

The twitter https://twitter.com/ProjectVivien 

mailto:babe@babe.hr


 

Какво направихме преди блокирането 
Обучението за мултипликатори в България 
Преди да избухне епидемията COVID-19, италианският и хърватският треньор проведоха обучение 

за мултипликатори в България, допълнено с онлайн обучение от финландски обучители. 

Обучението на 2 паралелни групи се проведе в София на 25 и 26 февруари 2020 г., на което 

присъстваха 52 участници от София и Русе, от полицията, социалните работници и психолози от 

образователни ресурсни центрове, здравни и социални експерти от НПО, синдикалисти и студенти 

за увеличаване на капацитета им за работа с специфични за пола въпроси с акцент върху насилието 

над жени и момичета с увреждания. 

Българските обучаеми бяха много заинтересовани да се запознаят с чуждестранните добри практики 

и модели на сътрудничество между институции и служби в Италия, Хърватия и Финландия и това 

предизвика активни дебати в работата на малките групи. 

Обучителите също се възползваха да чуят за българския модел на сътрудничество между 

институциите, участващи в защитата на жените, жертви на насилие, и съществуващите добри 

практики в страната. 

Един от изводите на обучението беше, че подобни обучения, освен повишаване на знанията и 

уменията, предоставят и добра възможност за работа в мрежа между институции и служби. 

На 27 февруари 2020 г. в град Пловдив беше обучена 3-та група от 31 бъдещи разпространители. 
 

The research of the University of Parma 
Изследванията на университета на Парма 
За да се идентифицират потребностите от обучение на професионалистите, бяха изследвани 

попълнени 783 въпросници и 119 прожективни интервюта в четирите страни (Италия, Хърватия, 

България и Финландия). Групата участници се състоеше от обучени професионалисти, които бяха 

участвали в предишни курсове за обучение и необучени, които не са участвали в нито едно обучение 

преди. 

Чрез обработването на въпросниците стана оценяването на уменията и нагласите на 

професионалистите. Прожективните интервюта позволиха да се разбере по-задълбочено основното 

поведение, свързано с конкретни ситуации. По-конкретно, той дава възможност на участниците да 

имат достъп и да съобщават за чувства и мотивации, които може да не се достигнат при 

повърхностно използване на по-рационални техники за интервю за въпроси и отговори. 

Накратко, нашите резултати досега показват, че като цяло участниците, независимо от техните 

нации, са склонни да споделят предимно сходно мнение за насилието между половете, макар че 

силната разлика в състава на извадките, по отношение на вида професия, ни пречи да правим 

заключения за национални различия и прилики.  

Тези прилики се появиха и между обучени и неквалифицирани професионалисти. Въпреки това, 

някои различия между нациите се появиха както в групите на необучените, така и в тези на обучени. 

В нетренираната група се наблюдава различно позициониране на четирите национални подпроби 

по отношение на размера на съпричастността (българските респонденти изразиха повече трудности 

от останалите), адекватността на услугите за увреждане (анкетираните от Финландия заявиха, много 

повече от други, че тези услуги не са адекватни), обяснението на насилието на мъжете по отношение 

на социалния статус (подкрепяно най-вече от респондентите в Хърватия), обяснението на 

трудността на жените да се отрекат от насилника, защото споделят патриархална идеология за 

отношенията между половете (особено подкрепена от финландските респонденти) и относно 

осведомеността за рисковете от вторична виктимизация (която изглежда е безпокойство 

изключително за респондентите в Хърватия). 

В групата на обучените специалисти средните стойности на отговорите изглеждат много близки за 

измеренията, свързани с емпатията и отношението към различията между половете. Що се отнася 

до въпросите, свързани с жертвите на насилие с увреждания, българската подпроба е тази, която 



изрази най-високо ниво на внимание, докато финландската потвърждава адекватността на услугите, 

посветени на тях. Като цяло между нациите има споразумение по отношение на: обяснението на 

насилието при мъжете, произтичащо от техни предишни страдания и постоянството на 

патриархална идеология; без отказ от жертвите, определен от тяхната зависимост и страдание. 

Това, което се отбелязва обаче, са по-екстремни отговори от българи и финландци, отколкото на 

хървати и италианци. И накрая, рисковете от вторична виктимизация, причинени от операторите, се 

разглеждат само от хърватската подпроба. 

По-подробни резултати от въпросниците и всички детайли, свързани с прогнозните интервюта, 

моете да намерите в доклада за резултатите от изследванията, който може да бъде намерен на 

следния линк:: 

https://vivien-project.eu/wp-content/uploads/2020/03/Report-research_UNIPR.pdf 

Измерени: 

- съпричастност 

- идеология на пола 

- обосновка на половата система 

- отрицателен стереотипи за  

жените 

- убеждения относно насилието към  

жени с увреждания. 

- мотивации на мъжете за  

насилие. 

- мотиви за жените за  

приемане на насилие. 

-вярвания за вторичната  

виктимизация 

 

Резултати от шрилагането на метода Somebody в обучението 

Методът SomeBody беше използван в многопрофесионални обучения във Финландия. Общо 27 

професионалисти от например домове и приюти за майки и деца или работа с насилие и криза 

участваха в обучението за насилие с метода SomeBody. 

Методът SomeBody се използва за подпомагане на повипаването на телесната информираност за 

самовъзприятието и самочувствието на участника. Използва се и за подобряване на емоционалните 

и социалните умения. Обучението на инструктори за работа при случаи  на насилие със SomeBody 

изисква шест дни обучение. Освен това професионалистите, посещаващи това обучение, проведоха, 

като част от работата на клиентите си, 10 групови сесии за тези, които са срещнали насилие. В тези 

сесии те прилагаха знанията, които бяха събрали през дните на обучение. 

Отзивите от обучението бяха събрани с въпросник. 74% от професионалистите смятат, че поради 

обучението са започнали да обмислят значението на собствената си телесна комуникация при среща 

с клиент. 74% от професионалистите също смятат, че сега смятат повече за телесното общуване на 

човек, който е срещнал насилие. Всички анкетирани бяха на мнение, че упражненията, предприети 

по време на обучението, помогнаха ясно или донякъде да се разбере значението на успокояването 

при среща с клиенти. Всички участници в обучението отчетоха, че са получили ясно или донякъде 

идеи как да прилагат метода SomeBody, когато работят с тези, които са се сблъскали с насилие. 

Професионалистите, които участваха в това обучение, ивпоследдствие проведоха 10 групови сесии 

по SomeBody със свои клиенти. Опитът и отзивите на клиентите насърчиха професионалистите да 

продължат дейностите със SomeBody и в бъдеще. Най-полезните коментари бяха: „Намерих групата 

по-полезна от всяка предишна терапия“ и „уникална възможност да бъда под възприемащ поглед, 

без никой да призовава за нищо“.Коментари от професионалисти също подкрепят използването на 

метода като инструмент за работа с насилие в бъдеще: „методът работи добре и насърчава 

идентифицирането на вашето собствено тяло“ и „някои от членовете на групата са подобрили своето 

самопознание и самочувствие ". 

https://vivien-project.eu/wp-content/uploads/2020/03/Report-research_UNIPR.pdf


Повече за метода SomeBody: http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-633-300-0 

 

„Страхотен метод! Това 
повишено разбиране 
собственото ми тяло и 
едновременно отвори моята 
очи, за да видите колко лошо 
опитът може да повлияе на това 
цялостно в цялост 
тяло. " 
Професионалист, участвал в 

обучението за използване 

на метода 

SomeBody in Violence Work. 

 

Следващи стъпки 
Планираме как  да продължим да изпълняваме дейностите на  проекта по време на и след социалното 

дистанциране, наложено от COVID-19. 

Университетът на Парма продължава изследванията по проекта и в следващия бюлетин ще можете 

да прочетете Доклада за изследване на обученията на професионалисти и картираните най-добри 

практики. 

 

Поддържайте се информирани! 
 
КонтактИ: 

 

Проектен координатор 
 

Giolli (Italy) – име: Кристина Черути (Сristina Ceruti) 
имейл: vivien@giollicoop.it  – телефон +39-0521-686385 

 

Национални координатори: 

 

Babe (Croatia) - име: Светлана Кнежевич (Svjetlana Kneževic) 
имейл: svjetlana.knezevic@babe.hr  - телефон: +385 1 4663 666 

 

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

 

Eyes on Four Paws (Bulgaria) - име:: Аля-Недялка Ведър (Alya-Nedyalka Veder) 
имейл: alya.veder@gmail.com - телефон: +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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