
ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ В 

КРИЗАТА COVID 19 — ПОРОДИЛИ СЕ ВЪПРОСИ, 

ТЪРСЕНЕ НА РЕШЕНИЯ 

“Моят достъп до света 

е телефонът...той 

просто взе телефона 

ми и го сложи някъде, 

откъдето аз не можех 

да си  го взема... 

 Не можех да крещя  

достатъчно силно, за да  

Привлека някой да ми 

помогне. Това беше 

кошмар” . 

Името на споделилия не се 

съобщава  по съображения за 

безопасност 

В този брой: 

 Специфичното 

положение на хората с 

увреждания при 

кризата с Covid 19 

 Обучение на 

професионалисти 

 Намалиха ли се или се 

засилиха уврежданията 

в обществата ни? 

 Това не трябва да се 

случва никога повече 

 Жените с уврежднаия в 

институции 

 Хората с увреждания 
Около 300 милиона жени по света имат психичени или  физически увреждания  

Превенция, Подготвеност и Отговор на 

нуждите на хората с увреждания по 

време на кризата с коронавируса 

Human Rights Watch (HRW)  отбелязва, чв жените и момичетата с увреждания 

се сблъскват със същия спектър нарушения на човешките им права като 

жените без увреждания, но тяхната социална изолация и зависимост от 

другите увеличава тези посегателства и техните последици. По време, когато 

хората са съветвани да стоят по домовете си, хората с увреждания се 

сблъскват с новото предизвикателство да са отделени от външния свят, при 

постоянно присъствие на обгрижващ. А статиьтиката показва, че най-често 

извършитвли  на ансилие над жени с увреждания са членове на семействата 

им, интимни партньори, помагачи и връстници. Какво се случва с хората с 

увреждания зад затворените врати по време на корона кризата? Имат ли те 

необходимия им достъп до услуги и не изпитват ли някои от тях нови 

нарушения на човешките им права  с ограничаване на достъпа им до 

медицински и социални грижи и комуникация с външния свят?  

Предвиждане на спецификата в услугите 
За добро планиране на услугите детайлно знанив  с какви бариери при 

достъпа си до услуги се сблъскват хората с увреждания е много важно.   
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Намаляваме или засилваме 
уврежданията в обществата 
си? 
Инвалидността не е само увреждане, а може да се определи като 

взаимодействие между увреждането, околната среда и личните фактори.. 

OHCHR приема изчерпателно определение за това какво представлява 

насилието срещу жени и момичета с увреждания в съответствие с 

международните стандарти за правата на човека и както е 

формулирано от организациите на хората с увреждания; по този начин 

то обхваща "насилие, осъществено чрез физическа сила, правна 

принуда, икономическа принуда, сплашване, психологическа 

манипулация, измама и дезинформация, и при което липсата на 

свободно и информирано съгласие е ключов аналитичен компонент". 

В Конвенцията за правата на хората с увреждания се признава, че 

жените и момичетата с увреждания често са изложени на по-голям риск, 

както в дома, така и извън него, от насилие, нараняване или 

злоупотреба, небрежно или невнимателно отношение, малтретиране 

или експлоатация, и се изразява загриженост относно трудните 

условия, пред които са изправени хората с увреждания, които са обект 

на многобройни или утежнени форми на дискриминация". Кой 

контролира или контактува с жените с увреждания, за да види дали те са 

правилно лекувани, дали са им осигурени необходимите грижи и 

медикаменти, дали са правилно хранени и дали не са малтретирани?         

Съществуват ли някакви правителствени мерки, които са специално 

пригодени за тях? 

Какви са мерките за предотвратяване на насилието срещу жени 

с увреждания? 

Tова не трява да се 

случва никога повече 

Момче с увреждане умря, 

след като грижещия се за него 

баща беше поставен под 

карантина. 

Двама служители в Китай бяха 

отстранени от постовете си, 

след като тийнейджър с 

церебрална парализа почина, 

когато баща му - и единственият 

му обгрижващ - беше поставен 

под карантина заради съмнения 

за коронавирус.. 

16-годишният Ян Ченг е намерен 

мъртъв в сряда, седмица след 

като баща му и брат му са 

поставени под карантина. 

Според докладите момчето е 

било хранено само два пъти 

On-site training is likely to go on 
online but not to stop. 

Полицаи, социални и разеавни работници, юристи, образователи и НОИ 
акрувусту се събраха заедно да съгласуват най-добри начини за 

сътрудничество 



Обучение на 
професиона
листи 

Изследване показва 

малко данни за 

обучението на 

професионалисти по 

спецификата на 

уврежданията, но 

определя категорично 

необходимостта от 

такова обучение. 

Главната цел на 

проект VIVIEN, е да 

допринесе за посре-

щане на тази нужда, 

за да се засили 

компетентността на 

професионалистите, 

които влизар в пръв 

контакт с жените в 

риск от или вече 

жертви на насилие, 

със специален фокус 

върху жените с 

уврежадния—за да се  

избегне повторното 

им виктимизиране, 

намалят стреотипите,  

разбере правилния 

начин на третиране 

на тези жертви. Да 

може отрано да се 

открива опасността от 

насилие и да се 

разработят модели за 

обучение на 

професионалистите, 

преносимо в други 

страни. За това 

работят Координато-

рът на  проекта Giolli 

Cooperativa и 

партньорите от 

Италия University of 

Parma и ACAV, от 

България фондация 

Очи на 4 лапи и  НЧ 

“Св,Св, Кирил и 

Методий 01924”,  от 

Хърватия — B.a.B.e. 

И от Финландия — 

University SAMK. 

Международното обучение на Мултипликатори в България, проведено на 25-27 февруари 2020 — 
граждански принос към обучението на професионалисти за по-добро посрещане на нуждите на 
жени и момичета с увреждания, жертви на насилие. НПО и университети, които обменят добри 

практики и инструменти, консултирани от хора с увреждания, имащи отношение към техния апел 
"Нищо за нас без нас" 

Жени с увреждания в институции 

Тъй като много жени с увреждания са настанени в институции от семейства, 

които не желаят или не могат да се грижат за тях, институционалната среда е 

често срещано място за злоупотреба.   

Кой и как конролира какво се случва в момента в институциите? 

Сред другите форми на малтретиране в литературата се посочва, че 

институционалното малтретиране включва: 

- насилствен секс с работници, възпитатели или други обитатели 

- биене, удряне или нараняване 

- затваряне в изолирана стая 

- принудително приемане на лекарства (транквилизатори) или ограничаване на 

приема на лекарства 

- гледане на други хора, които са малтретирани или наранявани 

- връзване или поставяне на ограничители 



Свържете се с 
нас 

 

Свържете се с нас за 

повече информация за    

проект VIVIEN, неговите 

резултати и продукти 

vivien@giollicoop.it  

e4p@abv.bg 

 

alya.veder@gmail.com 

 

Посетете уеб 

страницата ни 

www.vivienproject.eu  

Хората с увреждания 

Не са много хората, които знаят, че определяните от ООН като най-

голямата малцинствена група хора с увреждания са получили своята 

глобална защита чрез Конвенцията за правата на хората с увреждания 

едва през 2007 г.  

За сравнение:  

 Всеобщата декларация за правата на човека (ВДПЧ) е приета през 

1948 г, 

 Конвенцията за правата на детето (най-широко ратифицираният 

международен договор за правата на човека в историята) - приета 

през 1989 г.  

Според Human Rights Watch (HRW) жените и момичетата с увреждания 

се сблъскват със същия спектър от нарушения на правата на човека, с 

които се сблъскват жените без увреждания, но тяхната социална 

изолация и зависимост засилва тези нарушения и техните последици.   

Тъй като жените с увреждания са по-изолирани от повечето 

недостатъчно представени групи, тяхното тежко положение обикновено 

остава извен фокуса на общественото внимание.  

Northwind 

Traders 

4567  
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