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Въведение в проекта

Насилието на базата на пол е едно от най-сериозните и най-широко разпространени
нарушения на правата на човека, което засяга не само личната безопасност и сигурност
на жертвите, но и пречи на тяхното личностно и обществено развитие. По данни на Page | 3
Агенцията на ЕС по основните права (FRA) една от три жени (61 милиона от общо 185
милиона) в Европейския съюз (ЕС) е била обект на физическо или сексуално насилие,
или и двете, след 15 годишна възраст.
Отделът за транснационални заплахи/звено по стратегически въпроси на политиката
(TNTD/SPMU) на Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа (OССЕ) в
партньорство с Института за подготовка на полицейски служители към университет
Линеус (Институтът) и в координация с Секцията по въпроси на половете към ОССЕ и
Службата за демократични институции и човешки права към ОССЕ (ODIHR)
разработиха проект „Ефективни наказателно-правни и процесуални стратегии и
практики за борба с насилието на базата на пол в Източна Европа“ в рамките на
усилията си за справяне с общите предизвикателства в борбата срещу насилието на
базата на пол в България, Унгария и Румъния.
Целта на този проект е да засили чувствителността, професионалните знания, умения и
технически капацитет на специалистите от наказателно-правните органи, и преди всичко
на реагиращите първи полицейски служители, следователи и прокурори за справяне с
насилието на базата на пола /НБП/, като по този начин допринесе за повишаване на
общественото доверие в работата на наказателно-правната система и впоследствие – за
по-висока степен на докладване на случаите на НБП.
За постигане на поставената цел, проектът насочва вниманието върху насърчаване на
обмена на информация и споделяне на най-добри практики за разследване и съдебно
преследване в случаите на НБП, както и засилване на ефективното сътрудничество
между всички имащи отношение към въпроса държавни ведомства. Целта следва да бъде
постигната по пътя на създаване на национални Направляващи комитети, Работни
групи и Референтни групи в трите държави-бенефициенти, организиране на
регионално обучение на обучители, следвано от Национални специализирани
курсове за обучение на специалисти от наказателно-правните органи; както и
Кампания за повишаване осведомеността, насочена както към представителите на
наказателно-правните органи, така и към потенциалните жертви на НБП.
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A. КУРС ЗА ОБУЧЕНИЕ НА ОБУЧИТЕЛИ
I.

Въведение в курса за обучение и учебната програма

Проучването на FRA в рамките на целия ЕС относно насилието срещу жени сочи, че
67% от жертвите не съобщават за инцидента в полицията. Една от препоръките на FRA Page | 4
е специалистите от наказателно-правните органи и доставчиците на услуги в подкрепа
на жертвите следва да бъдат обучени и да развият способности да достигнат до жертвите
с оглед установяване, докладване и реагиране на всички форми на НБП.
Обучението на полицаите и съдебните органи може да допринесе много за изграждане
на една институционална култура и преодоляване на практики, които са се доказали като
неефективни в миналото. То може да предостави на специалистите такива умения и
чувствителност, които да им помогнат да реагират адекватно на случаите на НБП.
Регионалното обучение на обучители по Подходящо и ефективно реагиране на НБП се
организира от TNTD/SPMU на ОССЕ в сътрудничество с националните центрове за
обучение в България, Унгария и Румъния. Учебната програма и материалите са
разработени от експерти на Института, които ще проведат и самото обучение.
Дейността по Обучение на обучители е насочена към представители на наказателноправните органи (полицаи, следователи и прокурори) от трите държави-бенефициенти и
е предназначена да насърчи подход при реагиране на случаи на НБП, в центъра на който
стои жертвата.
В допълнение към обучението ще бъде организиран семинар със съдии и социални
работници. Тази дейност ще постави ударение върху значението на координирания и
интегриран подход при работа по случаи на НБП. Органите на реда и съдебните власти
следва да работят съвместно за да се гарантира ефективно реагиране при този тип
престъпления.
Резултат от курса
Резултатът от тази дейност по обучение ще бъде създаване на неформална регионална
мрежа от обучители, притежаващи необходимите умения за преподаване, теоретични
познания и практически опит да разработват и провеждат курсове за обучение в
национален мащаб за реагиращите първи полицейски служби и за прокурори,
занимаващи се със случаите на НБП.
Участниците в Обучението на обучители ще бъдат обучени като национални обучители,
за да могат да се завърнат в съответните си държави и да провеждат обучения
непосредствено на своите колеги от съответните служби.
Методология
Обучението ще се проведе под формата на лекции, дискусии, проучвания, упражнения
и преговор – както индивидуално, така и в групи.
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Мониторинг и оценка
Участниците ще бъдат изпитвани с входящи и изходящи тестове (за установяване на
нагласите, уменията и познанията за проявяване инициатива за установяване и
разследване на случаите на НБП) и въпросници за оценка след обучението (за
установяване на резултатите от работата на участниците, доколко те разбират учебното Page | 5
съдържание и доколко са в състояние да разпространяват тези знания сред колегите си).
Обучението ще бъде под надзора на експерти от TNTD/SPMU и Секцията за половете
при ОССЕ.
II.

Описание на програмата

Учебно съдържание
№ по
ред
1

Учебно съдържание (Модул)
Предпоставки, причини и фактори за НБП, и по-конкретно насилие на мъже срещу жени

6

Виктимология и развитие на криза; подход, ориентиран към жертвата; нагласи спрямо
жертвите; подкрепа за жертвата (меки умения)
Права на жертвите; Директиви 2011/99; 2013/32; 2012/29 на ЕС и Регламент 606/2013
на ЕС
Съвременни способи за събеседване и комуникативни умения, пригодени към жертвата,
свидетелите и заподозрените лица
Базисни оценки на заплаха и риск; помощ за жертвите при разработването на планове за
безопасност с цел предотвратяване последващо насилие
Взаимодействие с гражданското общество и НПО

7

Педагогика, планиране на курса и разработване на методика за обучение

2
3
4
5

Цел на курса
Целта на курса е да подобри знанията и уменията на специалистите от наказателноправната система, и най-вече на реагиращите първи полицейски служители и прокурори,
да реагират по подходящ начин и резултатно на случаите на НБП.
Към края на това обучение участниците ще бъдат в състояние да:
 Обяснят връзката между неравенството между половете и НБП
 Да изброяват причините и следствията от НБП – сила и контрол
 Да описват цикъла на насилие
 Да изброяват причините за несъобщаване за случаите на НБП и да посочват начини
да се увеличава броя на сигналите за такова
 Да използват съвременни способи за събеседване и разпит при разследване
 Да прилагат съвременна методология за обучение на възрастни при обучението на
други специалисти
Модул 1:
Предпоставки, причини и фактори за НБП
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В края на този модул участниците ще бъдат в състояние да:
Разбират Дневен ред 2030 и Истанбулската конвенция
Да дефинират понятието НБП и неговите форми
Да отчитат връзката между неравенството между половете и НБП
Да обясняват причините и последствията на НБП – сила и контрол
Да описват цикъла на насилие
Да изброяват мерки за превенция на престъплението

Описание на модула: Не съществува една единствена, дефинитивна „причина“ за НБП.
Всяка жена, независимо от нейната възраст, раса, етническа принадлежност,
образование, културна идентичност, социално-икономически статус, занятие, религия,
сексуална ориентация, физически или умствен капацитет може да бъде уязвима към
насилието. По-доброто познаване на причините и динамиката на НБП може да помогне
на реагиращите първи да оказват съдействие на жертвите. Важно е реагиращите първи
да познават и разбират причините и следствията на НБП, неговия цикъл и динамика, за
да бъдат в състояние да реагират ефективно и адекватно.
Предложение за упражнение 1:
1.1. На основа на измислен казус (виж по-долу), в групи от по осем участници, прочетете
казуса и посочете кои части съответстват на следните фази:
a) Контролиращо поведение
b) Изолация
c) Травматична привързаност
d) Насилието като непрестанен процес
e) Стратегия за адаптиране
1.2. В същия състав на групите, отговорете на следните въпроси:
a) Кога и кой трябва да сложи край на връзката?
b) Бихте ли се намесили (като специалист или приятел/роднина)?
КАЗУС
Срещат се на голям купон и така страстно се влюбват един в друг, че при вида им
останалите изпитват чувство на завист. Тя изпитва странно усещане, когато той
проявява знаци на ревност, но същевременно това я кара да се чувства важна за него.
Забавляват се заедно и в очите на околните са страхотна двойка.
По негова инициатива тя се премества да живее в неговия апартамент след като
излизат като двойка в продължение на четири месеца. През последвалите летни
месеци се срещат с други хора. Той се грижи за нея и проявява щедрост; подарява ѝ
скъпи дрехи и мобилен телефон. След лятната ваканция започва да я посреща след
работа – жест, за който колежките ѝ отначало завиждат, но впоследствие това
започва да ги дразни, защото тя непременно трябва да си тръгва навреме и да бъде на
паркинга в точно уречения час всеки път.
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Когато през есента тя иска да поднови контактите с приятелите си, той или не
проявява интерес или се дразни. Твърди, че тя не държи достатъчно на връзката им.
Положението става странно, ако когато след среща с приятелка, тя казва, че е
прекалено уморена да стои му прави компания или да прави секс с него Но ако вместо
това се съгласи да не отиде на някой купон, а да остане с него, получава за награда
романтична вечер. И тя смята, че той би направил същото усилие, но се оказва, че Page | 7
неговите приятели са важни и той не би направил същото за нея.
Той се притеснява, че тя може би обсъжда връзката им с приятелите или роднините
си. Кара я да прекрати контактите си с други хора. За да няма разправии, тя решава
да го направи. Започва да става все по-зависима от него. Но връзката им все още
продължава да е добра, вечер излизат заедно, ходят на кино или на купони.
С течение на времето тя започва да се чувства ограничена от контролиращото му
поведение. Разбира, че вече няма с кого да поговори. Решава да промени ситуацията и
да участва в конференция със свои колеги, макар това да означава да я няма през
уикенда. И въпреки че връзката им продължава повече от година, той се опитва да я
убеди да не ходи на конференцията. Тя обаче настоява. Скарват се. Той губи контрол
защото разбира, че вече не може да я контролира. Удря я по лицето.
Веднага след това ѝ се извинява и обещава, че повече няма да ѝ причинява болка.
Позволява ѝ да отиде на конференцията, ако тя е толкова важна за нея. На закуска
казва, че е трябвало да преживеят много стрес заедно и трябва да си дадат време да
помислят за периода от време, през който са заедно. Вечерта и носи любимите ѝ цветя.
Тя му прощава и решава да не ходи на конференцията.
При следващото им скарване споменът за насилието е все още пресен и за двамата. За
нея е нещо, което той би могъл да направи отново, а за него – нещо, което да направи
отново. Тя се плаши при вида на намръщеното му чело и се опитва да се прикрие.
Прекалено късно, защото последва удар също като първия път. Той отново моли за
прошка, дава нови обещания и ѝ купува подаръци. Преживяват и тази криза на
връзката им, която непрестанно се люшка между рая и ада.
През следващите месеци всичко върви добре, докато една вечер тя не се прибира много
късно от някакъв купон. Той я подлага на разпит по един агресивен начин и накрая
отново я удря. Този път ѝ казва, че тя е виновна за това насилие и че го е провокирала.
Започва да коментира по отрицателен начин всяко нещо, което тя прави. Тя започва
да се чувства все по зле и започва да поставя всичко у себе си под въпрос. В службата
продължават да я ценят, но самочувствието ѝ значително пада.
Илюзията за щастлива връзка продължава във все по-голяма изолация. Тя забременява
но не е сигурна дали да задържи бебето или не. Той изпада във възторг и насила я кара
да го задържи и ѝ обещава, че никога, ама никога повече няма да прибягва до насилие.
Примерът е от "Kvinnofrid” – обучителен материал за насилието над жени от страна на мъже

Предложение за упражнение 2:
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В две групи – едната „за“, а другата „против“ (както е определил инструктора), дайте
аргументи за/против следните твърдения:
a) (Вашата държава) е страна на равенството.
b) Равенството е въпрос за жени.
Полезни въпроси за дебат и дискусия:
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 Вслушвате ли се повече в онова, което казват мъжете, отколкото в казаното от
жените?
 На работното Ви място, кой (от кой пол) говори повече на заседанията? Кой кого
прекъсва?
 Оценяват ли се по един и същи начин мъжете и жените?
 Кога жена получава похвала за нещо, което е свършила?
 Какво бихте направили ако Ваш колега разказва вицове за жени по един унизителен
начин?
 Как мнението ни кое е типично за мъже или за жени се отразява на нагласите ни
каква работа е подходяща за мъже и каква – за жени?
Дайте аргументи за/против:
c) Мъжете се назначават на високи постове само защото са мъже.
d) За един мъж е по-лесно да направи кариера, отколкото за една жена.
Полезни въпроси за дебат и дискусия:
 Какво характеризира един добър мениджър?
 Какво си мислите, когато чуете израза: „Тя е добър мениджър”?
 Има ли различни изисквания спрямо жените-мениджъри и мъжете мениджъри?
 По-трудно ли е да те считат за добър мениджър, ако си жена?
 Какво бихте направили ако някой нарече „курва“ дъщеря Ви в училище?
 Какво бихте направили ако синът Ви нарече някое момиче „курва“ в училище?
 Каква е отговорността на родителите, респективно на училището, когато става
въпрос за познанията на децата относно равенството между половете?
 Защо жените/момичетата биват наричани „курви“, когато имат сексуални връзки с
много мъже/момчета, а на мъжете/момчетата, които имат сексуални отношения с
много жени/момичета се гледа като на „майстори по женската част“
(в
положителния смисъл)?
Дайте аргументи за/против:
e) Жените са по-добри родители от мъжете.
f) Жената „по природа“ е най-добрият родител.
g) Вашата сексуална ориентация влияе на родителските Ви способности.
h) Насилието от страна на мъже срещу жени е въпрос на равнопоставеност.
i) Жените сами са си виновни, ако мъжете ги бият и изнасилват.
Още въпроси за дебат и дискусия:
 Какво могат да направят мъжете за прекратяване на насилието срещу жени?
 Коя е най-важната мярка, която трябва да се предприеме за намаляване
несигурността на жените на обществени места?
 Кой според Вас е начинът да се повиши общественото доверие към полицията за
увеличаване на броя на докладваните случаи?
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Модул 2:
Виктимология и развитие на кризата, подход, ориентиран към
жертвата; нагласи към жертвите; подкрепа за жертвата (меки умения)
В края на настоящия модул участниците ще бъдат в състояние:
 Да разпознават различните етапи и форми на една криза
 Да описват теориите за вторична виктимизация, ревиктимизация, и идеална жертва
 Да изброяват причини и методи за превенция на враждебна реакция на жертвата
Описание на модула: Възприемайки подход, ориентиран към жертвата, насърчаване
уважително отношение към жертвата и неосъдителна нагласа към нея, специалистите не
само ще повишат ефективността на своята работа, но и ще предоставят жизнено важна
подкрепа на жертвите да се освободят от насилието. Жертвите ще чувстват, че има кой
да ги разбере, да им повярва, да им помогне и подкрепи, което е начин те да придобият
самочувствие и да преодолеят страха да докладват за случаите на насилие, да оказват
съдействие на органите на реда и да избягват вторична виктимизация.
Предлагани дейности: Използвайки измислен казус (виж по-долу), в малки групи от
по шест до осем души всяка, след прочитане на казуса, участниците да го анализират от
гледна точка на три теории: за идеалната жертва; за ревиктимизацията; за вторичната
виктимизация.
КАЗУС
Животът на Росита не е лек. Родена е в голямо и бедно семейство в един от най-лошите
квартали на града. На 13 години е принудена да проституира от свой по-възрастен роднина.
Когато болката и унижението стават прекалено непоносими, другите момичета ѝ дават
хероин и от този момент нататък тя се пристрастява към него. Сега Росита е на 35 години
и понеже тялото ѝ е загубило младежката си форма, тя вече трябва да се примирява с все
повече перверзни и садистични клиенти.
Този път клиентът – 60 годишен възрастен човек – я изплашва до смърт. По време на половия
акт започва да я души. Росита губи съзнание. Когато се връща в съзнание, изпитва ужасна
болка, вързана е като куче, а клиентът я изнасилва с остър предмет. Повторно губи съзнание
и се свестява три дни по-късно в местната болница. Остава на лечение там в продължение на
три седмици заради инфектирани рани. Оттогава Росита страда от тежък посттравматичен стрес.
Въпреки това поради силната си зависимост от хероина, останала без средства Росита се
връща отново към проституцията. Болницата е докладвала на полицията за престъпленията
срещу Росита. При първия разговор с нея полицейският служител прави унизителни
коментари. Росита разбира, че полицаят обвинява нея за изнасилването. Тя знае името на
извършителя на престъплението, но полицаят се съмнява в показанията й и преписката е
приключена много бързо.

Модул 3:

Права на жертвите; Директиви 2011/99; 2013/32; 2012/29 на ЕС и
Регламент 606/2013 на ЕС
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В края на настоящия модул участниците ще бъдат в състояние:
 Да разбират и прилагат Директиви 2011/99; 2013/32; 2012/29 на ЕС и Регламент
606/2013 на ЕС
 Да разбират задължението да осигуряват на всички жертви достъп до услуги в тяхна
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подкрепа
 Да отчитат колко важно е жертвите да получават достъп до системата на правосъдие,
до информация и подкрепа, както и до достатъчни ресурси
 Да описват важността на Европейската заповед за защита
Описание на настоящия модул: Жертвите на НБП следва да бъдат третирани с
уважение, да бъдат информирани за правата им, правата им следва да бъдат спазвани, а
гласът им да бъде чут. Предоставяйки на жертвите помощ, държавата гарантира
защитата на техните човешки права. В този контекст, познаването на Директиви 2011/99;
2013/32; 2012/29 на ЕС и Регламент 606/2013 на ЕС е задължително.
Предложение за упражнение: В групи от по шест до осем участници да се проведе
дискусия на базата на Директиви 2011/99; 2012/29; 2011/99 на ЕС и Регламент 606/2013
на ЕС, по какъв начин може да се осигури гарантиране правата на жертвите (напр.
Директива 2012/29/ЕС, параграф 62, където се казва: Жертвите следва да бъдат
подпомагани да намерят и се обърнат към компетентните власти с оглед избягване на
повторно сезиране). Могат ли реагиращите първи да се свържат с организациите за
подкрепа на жертвите вместо самите жертви като по този начин спестят на жертвите
неприятността отново да разказват историята си за пореден път?
Модул 4:

Съвременни способи за водене на събеседване и комуникационни
умения, пригодени към жертвите, свидетелите и заподозрените лица

В края на настоящия модул участниците ще бъдат в състояние:
 Да прилагат основните способи за събеседване на базата на съответното национално
и международно законодателство и най-добри практики, включително вербална и
невербална комуникация
 Да водят събеседването с жертвите, проявявайки чувствителност
 Да разбират основните аспекти на човешката памет и възприятия
 Да прилагат основни когнитивни умения и способи на събеседване при жертви,
които не желаят да споделят какво са преживели
 Да могат да оценяват надеждността на показанията в съдебни заседания
Описание на модула: Криминологичните събеседвания са предпоставка за изграждане
на надеждно дело. Наред с това този процес е съществено важен за жертвите от гледна
точка на вторична виктимизация. Настоящият модул насочва вниманието към
съвременните и основаващи се на доказателства способи за водене на събеседване,
пригодени за жертви, свидетели и заподозрени лица, както и методи за оценка на
надеждността на показанията в съдебния процес.
Предложение за упражнение: В малки групи да се упражнят познанията и уменията за
когнитивно събеседване като се разиграят роли на жертва/събеседващ. Смяна на ролите.
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Модул 5:

Базисни оценки на заплаха и риск; помощ за жертвите при
разработване на планове за безопасност

В края на настоящия модул участниците ще бъдат в състояние:
 Да отчитат важността на изготвянето на първоначална оценка на риска
 Да прилагат основни умения за изпълнение на оценка на заплахата и/или риска
 Да разработват план за безопасност на жертвите
Описание на модула: Основна цел на оценката на риска е предотвратяване на
насилието. Бидейки в състояние да определят рисковите фактори, които могат да бъдат
много динамични и често променливи, реагиращите първи полицейски служители и
прокурори следва да приложат ефективни мерки за предотвратяване повторно насилие
(ревиктимизация). В допълнение към това, оценката на риска намалява тежестта за
жертвите те да бъдат разпитвани често, което може да доведе до намалена враждебност
и повече ангажираност на жертвата при докладването и в процеса на разследване.
Предложение за упражнение 1: В работни групи от по шест до осем участника всяка,
да се върнем на първия измислен казус, онагледяващ процеса на превръщане на
насилието в нещо нормално (Материал за раздаване на участниците I). В това
упражнение моля разгледайте следния вариант: …жената е решила да напусне
партньора си. Не иска да роди дете от него, защото не знае дали може да му вярва, когато
той твърди, че на насилието е сложен край, след като ще стават родители. Освен това тя
започва да излиза със свой колега. Решава да подаде сигнал и се обръща към полицията.
Вие се отзовавате като първи реагиращ на този сигнал. Оценете рисковете. Какви
действия трябва да предприемете в този конкретен случай?
Предложение за упражнение 2: В работни групи от по шест до осем участника всяка,
съставете план за безопасност на жертвите, като следвате предложенията и стратегиите,
които бяха представени по време на курса.
Модул 6:

Взаимодействие с гражданското общество и НПО

В края на настоящия модул участниците ще бъдат в състояние:
 Да отчитат значението на един координиран и интегриран подход към НБП
 Да идентифицират и изброяват специализираните услуги за подкрепа
Описание на модула: Разследването на престъплението НБП до голяма степен се
основава на разбирателството и взаимодействието както на засегнатите страни, така и
на съдебната система и субектите на гражданското общество. Ролята на полицията,
прокурорите, съдиите и социалните работници е важна за избягване ревиктимизацията
и гарантиране безопасността на жертвите, имащи отношение към разследването и
съдебните процеси. Взаимодействието между тези субекти е от ключово значение на
всички етапи, за да може да се гарантират осъдителни присъди и да се изпрати послание,
че подобен род насилие не може да се толерира.
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Предложение за упражнение 1: В работни групи от по шест до осем участника всяка
да се обсъди важността на взаимодействието с гражданското общество и НПО от гледна
точка на органите на реда.
Как да се осигури координация и взаимодействие с гражданското общество и НПО?
Какви са Вашите отговорности? Как оставате неутрални при взаимодействието с Page | 12
доставчиците на услуги? Можете ли да им се доверите?
Предложение за упражнение 2: В малки работни групи от по шест до осем участника
всяка, посочете различните институции и организации, с които да взаимодействате
когато работите по случаи на НБП, на базата на модела на взаимодействие (посочен подолу).
След това, в същите групи, обсъдете как да взаимодействате, за да помогнете на
жертвите и как да постъпите, за да укрепите доверието във вашата служба.

Модул 7:

Педагогика, планиране на курса и методология на обучението

В края на този модул участниците ще бъдат в състояние:
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Да опишат методологията на базата на проблем (PBL)
Да прилагат седемте активни метода за обучение на участниците, използвани в PBL
Да съчетават теорията и практиката в преподаването
Да прилагат съвременна методология за обучение на възрастни при обучението на
други специалисти

Описание на модула: Участниците ще се превърнат в обучители в своите държави и ще
предадат ноу-хауто на своите колеги. Настоящият модул ще им осигури умения по
педагогика, планиране на курса и методология на обучението.
Предлагана дейност: В малки групи от по четири до шест участника всяка, обсъдете
седемте активни метода на обучение на участниците: запознаване с казуса, семинар,
работа по групи, упражнение, търсене на информация с указания от страна на обучителя,
приключване на казуса и дебат. Кой/кои от тях смятате за най-подходящи за обучението
по противодействие на НБП?

III.

Програма за провеждане на обучението
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Забележка: Посочената по-долу програма представлява предварителен график за
регионален курс за обучение на обучители (може да бъде променена). За обученията,
провеждани на национално ниво, тази програма може да послужи като модел, но следва
да бъде съответно адаптирана.
Ден 1 (понеделник, 25 март 2019 г.)
08:30 – 09:30
09:30 – 10:00
10:00 – 10:15
10:15 – 11:00
11:00 – 12:00
12:00 – 13:00
13:00 – 15:00
15:00 – 15:15
15:15 – 17:30

Приветствие и въведение
Лекция: Предпоставки, причини и фактори за НБП
Кафе пауза
Дискусия по групи на казус за превръщане на насилието в нещо
нормално и равенство на половете
Представяне и групово упражнение по Директиви 2011/99;
2013/32; 2012/29 на ЕС и Регламент 606/2013 на ЕС
Почивка за обяд
Лекция: Превенция, защита и подкрепа; оценка на заплахата и
риска; взаимодействие с гражданското общество и НПО
Упражнение по групи
Кафе пауза
Лекции: Виктимология и развитие на криза; Подход, ориентиран
към жертвата; отношение към жертвите; подкрепа за жертвите;
вторична виктимизация и ревиктимизация
Дискусия по групи: Предизвикателства пред осигуряването на
подкрепа за жертвите

Ден 2 (вторник, 26 март 2019 г.)
08:30 – 09:15
09:15 – 10:00
10:00 – 10:15
10:15 – 12:00
12:00 – 13:00
13:00 – 15:00
15:00 – 15:15
15:15 – 17:30

Преговор и обобщение
Лекция: Съвременни способи за събеседване и комуникационни
умения, пригодени към жертвите, свидетелите и заподозрените
лица
Кафе пауза
Продължение
Почивка за обяд
Упражнение по групи – ролеви игри
Кафе пауза
Продължение на упражнението
Дискусия по предизвикателствата при събеседване с жертви и
свидетели

Ден 3 (сряда, 27 март 2019 г.)
08:30 – 09:15
09:15 – 10:00

Преговор и обобщение
Въведение в педагогиката: Що е то знание?
Кои са най-важните предпоставки за процеса на усвояване на
знания?
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10:00 – 10:15
10:15 – 12:00
12:00 – 13:00
13:00 – 15:00
15:00 – 15:15
15:15 – 17:30

Кафе пауза
Дискусия: тенденции в обучението на полицаи – днес и утре
Упражнение по групи и презентации
Почивка за обяд
Лекция: обучение на базата на проблем и конструиране на казуси
Page | 15
Кафе пауза
Пример за казус: Виктимология
Упражнение по групи и презентации

Ден 4 (четвъртък, 28 март 2019 г.)
09:00 – 09:15
09:15 – 10:00
10:00 – 10:15
10:15 – 12:00
12:00 – 13:00
13:00 – 14:00
14:00 – 15:00
15:00 – 15:15
15:15 – 17:00
17:00 – 17:30
IV.

Преговор и обобщение
Въведение в съставянето на учебна програма и планирането на
курсове
Кафе пауза
Упражнение по групи и практика
Почивка за обяд
Въведение в планирането на интегрирани упражнения
Пример за упражнение: Реагиращ първи в случай на домашно
насилие
Кафе пауза
Упражнение по групи за интегрирани упражнения
Заключение – пътят напред

Оценка

Участниците ще бъдат изпитвани посредством:
1. Въпросници преди и след обучението: за установяване нагласите, уменията и
знанията за активно разпознаване и разследване на случаите на НБП;
2. Въпросници след обучението: за установяване на резултатите на участниците,
разбирането на учебното съдържание и способността им да разпространяват
наученото по-нататък;
3. Въпросник за отзиви – за регионалния курс за обучение на обучители;
4. Въпросник за отзиви – за последващия семинар.
Въпросниците за оценка, които ще бъдат използвани по време на регионалното обучение
на обучители могат да бъдат намерени в раздел Материали за раздаване на участниците
(материали за участниците X, XI и XII).
Забележка: Инструментите за оценка на националните обучения следва да имат същата
структура като тези за регионалното обучение на обучители, но следва съответно да се
адаптират.
V.

Материали за раздаване на участниците

This curriculum was funded by the European Union’s Rights, Equality and Citizenship Programme (20142020). The content of this document represents the views of the author only and is his/her sole responsibility.
The European Commission does not accept any responsibility for use that may be made of the information
it contains.

Забележка: Настоящите материали за раздаване на участниците ще бъдат използвани
по време на регионалния курс за обучение на обучители. За целите на тяхното
използване и за националните обучения, обучителите би трябвало да ги адаптират по
съответния начин.
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МАТЕРИАЛ ЗА РАЗДАВАНЕ НА УЧАСТНИЦИТЕ I, съответстващ на Модул 1:
Казус по превръщане на насилието в нещо нормално и предложение за упражнение
1.1. На основа на измислен казус (виж по-долу), в групи от по осем участници, прочетете
казуса и посочете кои части съответстват на следните фази:
f) Контролиращо поведение
g) Изолация
h) Травматична привързаност
i) Насилието като непрестанен процес
j) Стратегия за адаптиране
1.2. В същия състав на групите, отговорете на следните въпроси:
c) Кога и кой трябва да сложи край на връзката?
d) Бихте ли се намесили (като специалист или приятел/роднина)?
КАЗУС
Срещат се на голям купон и така страстно се влюбват един в друг, че при вида им
останалите изпитват чувство на завист. Тя изпитва странно усещане, когато той
проявява знаци на ревност, но същевременно това я кара да се чувства важна за него.
Забавляват се заедно и в очите на околните са страхотна двойка.
По негова инициатива тя се премества да живее в неговия апартамент след като
излизат като двойка в продължение на четири месеца. През последвалите летни
месеци се срещат с други хора. Той се грижи за нея и проявява щедрост; подарява ѝ
скъпи дрехи и мобилен телефон. След лятната ваканция започва да я посреща след
работа – жест, за който колежките ѝ отначало завиждат, но впоследствие това
започва да ги дразни, защото тя непременно трябва да си тръгва навреме и да бъде на
паркинга в точно уречения час всеки път.
Когато през есента тя иска да поднови контактите с приятелите си, той или не
проявява интерес или се дразни. Твърди, че тя не държи достатъчно на връзката им.
Положението става странно, ако когато след среща с приятелка, тя казва, че е
прекалено уморена да стои му прави компания или да прави секс с него Но ако вместо
това се съгласи да не отиде на някой купон, а да остане с него, получава за награда
романтична вечер. И тя смята, че той би направил същото усилие, но се оказва, че
неговите приятели са важни и той не би направил същото за нея.
Той се притеснява, че тя може би обсъжда връзката им с приятелите или роднините
си. Кара я да прекрати контактите си с други хора. За да няма разправии, тя решава
да го направи. Започва да става все по-зависима от него. Но връзката им все още
продължава да е добра, вечер излизат заедно, ходят на кино или на купони.
This curriculum was funded by the European Union’s Rights, Equality and Citizenship Programme (20142020). The content of this document represents the views of the author only and is his/her sole responsibility.
The European Commission does not accept any responsibility for use that may be made of the information
it contains.

С течение на времето тя започва да се чувства ограничена от контролиращото му
поведение. Разбира, че вече няма с кого да поговори. Решава да промени ситуацията и
да участва в конференция със свои колеги, макар това да означава да я няма през
уикенда. И въпреки че връзката им продължава повече от година, той се опитва да я
убеди да не ходи на конференцията. Тя обаче настоява. Скарват се. Той губи контрол
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защото разбира, че вече не може да я контролира. Удря я по лицето.
Веднага след това ѝ се извинява и обещава, че повече няма да ѝ причинява болка.
Позволява ѝ да отиде на конференцията, ако тя е толкова важна за нея. На закуска
казва, че е трябвало да преживеят много стрес заедно и трябва да си дадат време да
помислят за периода от време, през който са заедно. Вечерта и носи любимите ѝ цветя.
Тя му прощава и решава да не ходи на конференцията.
При следващото им скарване споменът за насилието е все още пресен и за двамата. За
нея е нещо, което той би могъл да направи отново, а за него – нещо, което да направи
отново. Тя се плаши при вида на намръщеното му чело и се опитва да се прикрие.
Прекалено късно, защото последва удар също като първия път. Той отново моли за
прошка, дава нови обещания и ѝ купува подаръци. Преживяват и тази криза на
връзката им, която непрестанно се люшка между рая и ада.
През следващите месеци всичко върви добре, докато една вечер тя не се прибира много
късно от някакъв купон. Той я подлага на разпит по един агресивен начин и накрая
отново я удря. Този път ѝ казва, че тя е виновна за това насилие и че го е провокирала.
Започва да коментира по отрицателен начин всяко нещо, което тя прави. Тя започва
да се чувства все по зле и започва да поставя всичко у себе си под въпрос. В службата
продължават да я ценят, но самочувствието ѝ значително пада.
Илюзията за щастлива връзка продължава във все по-голяма изолация. Тя забременява
но не е сигурна дали да задържи бебето или не. Той изпада във възторг и насила я кара
да го задържи и ѝ обещава, че никога, ама никога повече няма да прибягва до насилие.
Примерът е от "Kvinnofrid” – обучителен материал за насилието над жени от страна на мъже

Бележки за участниците:
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МАТЕРИАЛ ЗА РАЗДАВАНЕ НА УЧАСТНИЦИТЕ II, съответстващ на Модул
1: Предложение за упражнение по равенство на половете
В две групи – едната „за“, а другата „против“ (както е определил инструктора), дайте
аргументи за/против следните твърдения:
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a) (Вашата държава) е страна на равенството.
b) Равенството е въпрос за жени.
Полезни въпроси за дебат и дискусия:
 Вслушвате ли се повече в онова, което казват мъжете, отколкото в казаното от
жените?
 На работното Ви място, кой (от кой пол) говори повече на заседанията? Кой кого
прекъсва?
 Оценяват ли се по един и същи начин мъжете и жените?
 Кога жена получава похвала за нещо, което е свършила?
 Какво бихте направили ако Ваш колега разказва вицове за жени по един унизителен
начин?
 Как мнението ни кое е типично за мъже или за жени се отразява на нагласите ни
каква работа е подходяща за мъже и каква – за жени?
Дайте аргументи за/против:
a) Мъжете се назначават на високи постове само защото са мъже.
b) За един мъж е по-лесно да направи кариера, отколкото за една жена.
Полезни въпроси за дебат и дискусия:
 Какво характеризира един добър мениджър?
 Какво си мислите, когато чуете израза: „Тя е добър мениджър”?
 Има ли различни изисквания спрямо жените-мениджъри и мъжете мениджъри?
 По-трудно ли е да те считат за добър мениджър, ако си жена?
 Какво бихте направили ако някой нарече „курва“ дъщеря Ви в училище?
 Какво бихте направили ако синът Ви нарече някое момиче „курва“ в училище?
 Защо жените/момичетата биват наричани „курви“, когато имат сексуални връзки с
много мъже/момчета, а на мъжете/момчетата, които имат сексуални отношения с
много жени/момичета се гледа като на „майстори по женската част“
(в
положителния смисъл)?
Дайте аргументи за/против:
a) Жените са по-добри родители от мъжете.
b) Жената „по природа“ е най-добрият родител.
c) Вашата сексуална ориентация влияе на родителските Ви способности.
d) Насилието от страна на мъже срещу жени е въпрос на равнопоставеност.
e) Жените сами са си виновни, ако мъжете ги бият и изнасилват.
Още въпроси за дебат и дискусия:
 Какво могат да направят мъжете за прекратяване на насилието срещу жени?
 Коя е най-важната мярка, която трябва да се предприеме за намаляване
несигурността на жените на обществени места?

This curriculum was funded by the European Union’s Rights, Equality and Citizenship Programme (20142020). The content of this document represents the views of the author only and is his/her sole responsibility.
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МАТЕРИАЛ ЗА РАЗДАВАНЕ НА УЧАСТНИЦИТЕ III, съответстващ на Модул
2: Казус по виктимология и предложение за упражнение
Използвайки измислен казус (виж по-долу), в малки групи от по шест до осем души
всяка, след прочитане на казуса, участниците да го анализират от гледна точка на три
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теории: за идеалната жертва; за ревиктимизацията; за вторичната виктимизация.
КАЗУС
Животът на Росита не е лек. Родена е в голямо и бедно семейство в един от най-лошите
квартали на града. На 13 години е принудена да проституира от свой по-възрастен роднина.
Когато болката и унижението стават прекалено непоносими, другите момичета ѝ дават
хероин и от този момент нататък тя се пристрастява към него. Сега Росита е на 35 години
и понеже тялото ѝ е загубило младежката си форма, тя вече трябва да се примирява с все
повече перверзни и садистични клиенти.
Този път клиентът – 60 годишен възрастен човек – я изплашва до смърт. По време на половия
акт започва да я души. Росита губи съзнание. Когато се връща в съзнание, изпитва ужасна
болка, вързана е като куче, а клиентът я изнасилва с остър предмет. Повторно губи съзнание
и се свестява три дни по-късно в местната болница. Остава на лечение там в продължение на
три седмици заради инфектирани рани. Оттогава Росита страда от тежък посттравматичен стрес.
Въпреки това поради силната си зависимост от хероина, останала без средства Росита се
връща отново към проституцията. Болницата е докладвала на полицията за престъпленията
срещу Росита. При първия разговор с нея полицейският служител прави унизителни
коментари. Росита разбира, че полицаят обвинява нея за изнасилването. Тя знае името на
извършителя на престъплението, но полицаят се съмнява в показанията й и преписката е
приключена много бързо.

Бележки за участниците:
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МАТЕРИАЛ ЗА РАЗДАВАНЕ НА УЧАСТНИЦИТЕ IV, съответстващ на Модул 3:
Предложение за упражнение и дискусия по директивите и регламента на ЕС
В групи от по шест до осем участници да се проведе дискусия на базата на Директиви
2011/99; 2012/29; 2011/99 на ЕС и Регламент 606/2013 на ЕС, по какъв начин може да се
осигури гарантиране правата на жертвите (напр. Директива 2012/29/ЕС, параграф 62, Page | 20
където се казва: Жертвите следва да бъдат подпомагани да намерят и се обърнат към
компетентните власти с оглед избягване на повторно сезиране). Могат ли реагиращите
първи да се свържат с организациите за подкрепа на жертвите вместо самите жертви
като по този начин спестят на жертвите неприятността отново да разказват историята си
за пореден път?

This curriculum was funded by the European Union’s Rights, Equality and Citizenship Programme (20142020). The content of this document represents the views of the author only and is his/her sole responsibility.
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Бележки за участниците:
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МАТЕРИАЛ ЗА РАЗДАВАНЕ НА УЧАСТНИЦИТЕ V, съответстващ на Модул 4:
Предложение за упражнение – ролеви игри

This curriculum was funded by the European Union’s Rights, Equality and Citizenship Programme (20142020). The content of this document represents the views of the author only and is his/her sole responsibility.
The European Commission does not accept any responsibility for use that may be made of the information
it contains.

В малки групи да се упражнят познанията и уменията за когнитивно събеседване като
се разиграят роли на жертва/събеседващ. Смяна на ролите.
Бележки за участниците:
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МАТЕРИАЛ ЗА РАЗДАВАНЕ НА УЧАСТНИЦИТЕ VI, съответстващ на Модул 5:
This curriculum was funded by the European Union’s Rights, Equality and Citizenship Programme (20142020). The content of this document represents the views of the author only and is his/her sole responsibility.
The European Commission does not accept any responsibility for use that may be made of the information
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Предложение за упражнение
В работни групи от по шест до осем участника всяка, да се върнем на първия измислен
казус, онагледяващ процеса на превръщане на насилието в нещо нормално (Материал
за раздаване на участниците I). В това упражнение моля разгледайте следния вариант:
…жената е решила да напусне партньора си. Не иска да роди дете от него, защото не Page | 23
знае дали може да му вярва, когато той твърди, че на насилието е сложен край, след като
ще стават родители. Освен това тя започва да излиза със свой колега. Решава да подаде
сигнал и се обръща към полицията. Вие се отзовавате като първи реагиращ на този
сигнал. Оценете рисковете. Какви действия трябва да предприемете в този конкретен
случай?
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Бележки за участниците:
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МАТЕРИАЛ ЗА РАЗДАВАНЕ НА УЧАСТНИЦИТЕ VII, съответстващ на Модул
5: Предложение за упражнение
В работни групи от по шест до осем участника всяка, съставете план за безопасност на
жертвите, като следвате предложенията и стратегиите, които бяха представени по време
на курса.
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Бележки за участниците:
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МАТЕРИАЛ ЗА РАЗДАВАНЕ НА УЧАСТНИЦИТЕ VIII, съответстващ на Модул
6: Предложение за упражнение
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В работни групи от по шест до осем участника всяка да се обсъди важността на
взаимодействието с гражданското общество и НПО от гледна точка на органите на реда.
Как да се осигури координация и взаимодействие с гражданското общество и НПО?
Какви са Вашите отговорности? Как оставате неутрални при взаимодействието с
доставчиците на услуги? Можете ли да им се доверите?
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Бележки за участниците:

МАТЕРИАЛ ЗА РАЗДАВАНЕ НА УЧАСТНИЦИТЕ IX, съответстващ на Модул 6:
Предложение за упражнение
This curriculum was funded by the European Union’s Rights, Equality and Citizenship Programme (20142020). The content of this document represents the views of the author only and is his/her sole responsibility.
The European Commission does not accept any responsibility for use that may be made of the information
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В малки работни групи от по шест до осем участника всяка, посочете различните
институции и организации, с които да взаимодействате когато работите по случаи на
НБП, на базата на модела на взаимодействие (посочен по-долу).
След това, в същите групи, обсъдете как да взаимодействате, за да помогнете на Page | 27
жертвите и как да постъпите, за да укрепите доверието във вашата служба.

Бележки за участниците:
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МАТЕРИАЛ ЗА РАЗДАВАНЕ НА УЧАСТНИЦИТЕ X: Оценка преди обучението
Целта на този въпросник за оценка е да се установят нагласите и познанията на
участниците преди започване на обучението. Смисълът на тази оценка е да се даде
отправна точка за сравнение с оценката след края на обучението. Благодаря Ви за
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съдействието.
Номер на участника (да се използва и при оценката след края на обучението):
1) Всяко увреждащо деяние, извършено спрямо волята на дадено лице и основано
на социално-присъщи различия
(например пол) между мъже и жени се
дефинира като:
a. Преживяло насилие лице
b. Насилие на базата на пол
c. Зараза, предавана по полов път
d. Насилие срещу жени
2) Насилието на базата на пол /НБП/ е пряко свързано с равенството между
половете защото:
a. Превенцията на НБП е предпоставка за постигане на равенство;
b. Няма ясна връзка между тези две понятия;
c. НБП се отнася само за сексуално посегателство и изнасилване и не е свързано с
равенството между половете.
3)
a.
b.
c.

Полицията е единствено отговорният орган за превенция на престъпленията:
Да;
Не;
Не съм сигурен/на.

4) Вторичната виктимизация се дефинира като:
a. Нагласи, поведение и практики за внушаване на вина на жертвата, проявявани от
доставчиците на услуги, които имат за резултат допълнителна травма у преживелите
насилие;
b. Неблагоприятна ситуация, при която жертва претърпява отново същото травмиращо
преживяване, без да подава сигнал до специализираните власти;
c. Психическото насилие, което изпитва жертвата след като е претърпяла физическо
насилие.
5) Жертвите на НБП имат права само тогава, когато насилието се случва в
собствената им страна. В противен случай не съществуват никакви регионални
или международни механизми за тяхната защита.
a. Вярно. Жертвите на насилие нямат достъп до правосъдие в чужди държави.
b. Грешно. Има правни механизми (напр. директиви, регламенти), които осигуряват
защита и достъп на жертвите на насилие на територията на Европейския съюз.
c. Не знам.
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6) Насилието на базата на пол е най-малкият проблем, който наказателното
правосъдие може да има.
a. Вярно. Има по-важни проблеми, като например кибер-престъпност или тероризъм;
b. Грешно. Този проблем е толкова важен, колкото всеки друг – той засяга
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безопасността на отделната личност;
c. Не знам.
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МАТЕРИАЛ ЗА РАЗДАВАНЕ НА УЧАСТНИЦИТЕ XI: Оценка след обучението
Целта на този въпросник за оценка е да се установят нагласите и познанията на
участниците след обучението в сравнение с оценката в началото му. Благодаря Ви за Page | 30
съдействието.
Номер на участника (същият, който е използван за въпросника за оценка
преди обучението):
1) Всяко увреждащо деяние, извършено спрямо волята на дадено лице и основано
на социално-присъщи различия
(например пол) между мъже и жени се
дефинира като:
a. Преживяло насилие лице
b. Насилие на базата на пол
c. Зараза, предавана по полов път
d. Насилие срещу жени
2) Насилието на базата на пол /НБП/ е пряко свързано с равенството между
половете защото:
a. Превенцията на НБП е предпоставка за постигане на равенство;
b. Няма ясна връзка между тези две понятия;
c. НБП се отнася само за сексуално посегателство и изнасилване и не е свързано с
равенството между половете.
3)
a.
b.
c.

Полицията е единствено отговорният орган за превенция на престъпленията:
Да;
Не;
Не съм сигурен/на.

4) Вторичната виктимизация се дефинира като:
a. Нагласи, поведение и практики за внушаване на вина на жертвата, проявявани от
доставчиците на услуги, които имат за резултат допълнителна травма у преживелите
насилие;
b. Неблагоприятна ситуация, при която жертва претърпява отново същото травмиращо
преживяване, без да подава сигнал до специализираните власти;
c. Психическото насилие, което изпитва жертвата след като е претърпяла физическо
насилие.
5) Жертвите на НБП имат права само тогава, когато насилието се случва в
собствената им страна. В противен случай не съществуват никакви регионални
или международни механизми за тяхната защита.
a. Вярно. Жертвите на насилие нямат достъп до правосъдие в чужди държави.
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b. Грешно. Има правни механизми (напр. директиви, регламенти), които осигуряват
защита и достъп на жертвите на насилие на територията на Европейския съюз.
c. Не знам.
6) Насилието на базата на пол е най-малкият проблем, който наказателното
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правосъдие може да има.
a. Вярно. Има по-важни проблеми, като например кибер-престъпност или тероризъм;
b. Грешно. Този проблем е толкова важен, колкото всеки друг – той засяга
безопасността на отделната личност;
c. Не знам.
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МАТЕРИАЛ ЗА РАЗДАВАНЕ НА УЧАСТНИЦИТЕ XII: Въпросник за отзиви (само
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относно обучението)
Благодаря Ви за участието ва регионалното обучение на обучители по темата
Подходящо и ефективно реагиране на насилието на базата на пол, проведено в
Будапеща (Унгария), от 25 до 29 март 2019 г. За да можем да оценим това събитие и да
планираме и организираме по-добре бъдещи подобни събития, бихме желали учтиво да
Ви помолим да споделите Вашите отзиви за него. Благодаря Ви за оказаното съдействие.
Информация за лицето
Три имена:
Пол:
Държава и ведомство:
1) Като цяло, каква оценка бихте дали на подготовката и организацията на
събитието?
o Отлична

o Добра

o Задоволителна

o Лоша

2) Имаше ли отношение настоящото обучение към Вашата работа?
o Да, голямо

o Да

o Не съвсем

o Изобщо никакво

3) Какъв дял от съдържанието на обучението беше нещо ново за Вас?

o 100%

o 75%

o 50%

o 25%

4) Полезни ли бяха писмените материали да разберете лекциите и да

участвате активно в дискусиите?
o Полезни

o Полезни донякъде

o Не бяха полезни

5) Каква оценка бихте дали на следните аспекти:
Водене на обучението
Баланс между лекции и
дискусии
Групови упражнения

o

Отлична

o

Добра

o

Задоволителна

o

Лоша

o

Отлична

o

Добра

o

Задоволителна

o

Лоша

o

Отлична

o

Добра

o

Задоволителна

o

Лоша

o
o

Добра
Добра

o
o

Задоволителна
Задоволителна

o
o

Лоша
Лоша

6) Каква оценка бихте дали на следното:
Място на провеждане
Техническо оборудване

o
o

Отлична
Отлична
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Кетеринг

o

Отлична

o

Добра

o

Задоволителна

o

Лоша

o
o
o
o

Добра
Добра
Добра
Добра

o
o
o
o

Задоволителна
Задоволителна
Задоволителна
Задоволителна

o
o
o
o

Лоша
Лоша
Лоша
Лоша

7) Моля дайте оценка на обучителите:
Познания
Ясни презентации
Добро водене
Използвани методи

o
o
o
o

Отлична
Отлична
Отлична
Отлична

8) Моля посочете кои модули според Вас са били най-полезни за работата Ви и

защо.

9) Моля посочете кои модули според Вас са били най-малко полезни за

работата Ви и защо.
10) По кой модул бихте желали да има повече време за дискусия?

11) Има ли други теми, които бихте желали да бъдат включени в обучението?
12) Моля дайте други коментари, които имате за обучението и какво може да

бъде направено за подобряване на бъдещи такива обучения.

13) Моля дайте вашата обща оценка за регионалното обучение на обучителни
o

Отлична

o

Добра

o

Задоволителна

o

Лоша

СЛЕД ПОПЪЛВАНЕ НА НАСТОЯЩИЯ ВЪПРОСНИК, МОЛЯ ПРЕДАЙТЕ ГО
НА ОСНОВНИЯ ОРГАНИЗАТОР.
БЛАГОДАРИМ ЗА ВАШИТЕ ОТЗИВИ!
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ПОСЛЕДВАЩ СЕМИНАР

I.

Концепция

Семинар, посветен на сътрудничеството и координацията между отделните ведомства, Page | 34
ще бъде проведен в последният ден на регионалното обучение на обучители. Този
еднодневен семинар е предназначен за полицейските служители и прокурори, които
преди това са обучавани като обучители, съвместно със съдии и социални работници от
трите държави бенефициенти по проекта. В допълнение към обучението семинарът ще
насочи вниманието към значимостта на координирания и интегриран подход към делата
за НБП.
Мултидисциплинарното сътрудничество и взаимодействие по делата за НБП е от
жизнено важно значение, така че жертвите да могат да получат помощта и услугите,
които им се полагат. Органите на реда и съдилищата следва да взаимодействат със
службите за закрила на детето, здравните и образователни заведения, социалните
служби, както и неправителствените организации за гарантиране на интегриран подход
за реагиране на НБП.
С оглед по-добрата грижа към нуждите на жертвите, свидетелите и извършителите,
ведомствата следва да изготвят такива правила за взаимодействие, които позволяват
обмен на информация и координиране на действията.
II.

Методология

Участниците ще бъдат разпределени в три групи от по дванадесет души всяка. Тези
групи следва да бъдат мултидисциплинарни (полицейски служители, прокурори, съдии
и социални работници) от една и съща държава. Към всяка група ще бъде определен
модератор и ще бъде предоставена отделна зала. Организаторите ще предоставят списък
с разпределението на участниците в трите групи.
След като бъдат сформирани групите, модераторите ще представят първата фаза на
казуса и първите два основни въпроса и теми за дискусия. Участниците ще разполагат
с приблизително час и половина за прочит на първата фаза на казуса, за обсъждане
помежду си и за отговор – по един координиран начин, на двата основни въпроса.
Допуска се само по един отговор от всяка група на всеки въпрос. Освен това участниците
следва да обсъдят редица дилеми и най-добри практики под ръководството на
модераторите, и да подготвят обобщено представяне на дискусиите пред заседанието в
пленарен формат. Модераторите следва да се погрижат групите да спазват даденото
време и да отговорят на всички въпроси.
Същият начин на работа ще се прилага и по втората и третата фаза от казуса, като при
третата фаза модераторите следва да се погрижат участниците да имат достатъчно време
за последен преглед на отговорите си на основните въпроси и дискусията. Освен това
те следва да имат време да решат кой да представи резултатите на заседанието в
пленарен формат.
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Препоръчва се представянето на отговорите на основните въпроси, дилеми и най-добри
практики да стане от четирима участника от всяка група (един полицейски служител,
един прокурор, един съдия и един социален работник), с цел още веднъж да се подчертае
необходимостта от мултидисциплинарно взаимодействие и сътрудничество по делата за
НБП.
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III.

Казус и основни въпроси

1ва фаза на казуса:
Елизабет (35 годишна с едно дете) е омъжена за Аарон (40 г.) от три години. Живеят в
малко село на около 150 километра от родния град на Елизабет, където живее
семейството ѝ. Елизабет описва брака си като бурен и нехармоничен и казва, че с
контролиращото си поведение Аарон не й позволява да си намери нито работа, нито
приятели. До момента е имало много случаи на сериозни кавги между тях. Преди
няколко месеца те зачестяват, след като Елизабет забременява с второто им дете „непланирано“. Един ден, докато са на гости у родителите й, Аарон ѝ удря шамар пред
майка ѝ, защото дочува как тя ѝ се оплаква от него и от брака им. Майката на Елизабет
започва да плаче, но след това се ядосва и иска да се обади на полицията. Баща ѝ обаче,
с когото Аарон е пил цяла вечер, взема неговата страна и я спира, казвайки, че кирливите
ризи в семейството не бива да се изнасят на показ, и че „децата“ сами трябва да си
оправят проблемите. От този момент проявите на насилие стават нещо обичайно,
особено след като Елизабет разбира, че съпругът й си има любовница и започва да му
задава въпроси. В яда си той я удря с юмрук в лицето и корема, въпреки че е вече в
петия месец. Елизабет е уплашена за живота и бременността си и хуква надолу по
стълбището на блока. Съсед чува скандала, обажда се на полицията и отваря вратата на
апартамента си да прибере Елизабет. Тя влиза вътре плачейки, насинена и с кръв по
лицето.
Основни въпроси:
1. Определете за какво/и престъпление/я става въпрос, ако има такива. Като
професионалист какво би ви навело на мисълта да проверите дали в този случай
не се касае за насилие на базата на пол /НБП/? И от друга страна, какво би ви
възпряло да се намесите?
2. Какви са подходящите стъпки, които трябва да бъдат предприети от реагиращия
първи полицейски служител и от последващите/разследващи полицаи? Ще
подадете ли информация на компетентните власти/институции без съгласието на
жертвата? Ако не, кое би ви възпряло да го направите?
Обсъдете и обобщете:
1. Практически и професионални дилеми: риск от докладване; лесна
разпознаваемост на насилието; последствия от намесата.
2. Етични дилеми: автономност на жертвата или отговорност за намеса; да оставиш
жертвата у дома ѝ или да я преместиш в защитено жилище.
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3. Най-добри практики: посочете 2-3 най-добри практики за тази фаза на казуса.
2 ра фаза на казуса:
От апартамента на съседа Елизабет чува как синът ѝ плаче, търси мама, и как съпругът
й крещи и го заплашва. Решава да се върне в къщи да утеши детето. Съпругът й, вече
разбрал, че тя е повикала полицията, започва да я обвинява, че е голяма глупачка да Page | 36
повярва, че той ѝ изневерява, да бърше лицето й и слага лед на синините. Едновременно
с това я моли за извинение и обещава, че това няма да се повтори, особено след като вече
очакват второто си дете. Умолява я да му прости. Междувременно полицията идва на
местопроизшествието. Съседът дава показания, че я е чул да крещи за помощ и я е видял
цялата насинена и окървавена, но съпругът на Елизабет казва, че тя е паднала по
стълбите, докато гонела малкия. Тъй като синът й още плаче в съседната стая, Елизабет
кимва в знак на съгласие със съпруга си и решава да не споделя нищо пред полицаите.
Основни въпроси:
1. Можете ли да предприемете мерки за защита от последващо насилие дори и
против волята на жертвата? Какви притеснения могат да Ви попречат да го
направите или да се подвоумите да го направите?
2. Какви са непосредствените нужди на жертвата и как те могат да бъдат
посрещнати по най-добрия начин?
Обсъдете и обобщете:
1. Практически и професионални дилеми: лесна разпознаваемост на насилието;
кога и как да се намесиш
2. Етични дилеми: автономност на жертвата или отговорност за намеса; да оставиш
жертвата у дома ѝ или да я преместиш в защитено жилище.
3. Най-добри практики: посочете 2-3 най-добри практики за тази фаза на казуса.
3та фаза на казуса:

За известно време насилието спира. Елизабет отново задава на Аарон въпрос за
любовницата. Този път той не я удря, но я унижава като я обвинява, че вече не може да
бъде истинска жена и че тя е причината той да си намери любовница. Заплашва, че ще
я изхвърли от апартамента, който е само на негово име, ще ѝ вземе децата и ще доведе
любовницата да живее с него. През седмицата, в която е терминът за раждане на второто
им дете, Аарон се прибира много късно всяка вечер, понякога пиян. Възползвайки се
факта, че първото им дете е при баба и дядо, Елизабет отново задава на Аарон въпрос за
любовницата. Той я удря толкова силно, че тя се сгромолясва на пода, като преди това
удря главата си в ъгъла на масата. Заради бременността получава кръвоизлив. Аарон я
кара в болницата. Лекарят я преглежда и изражда бебето. Междувременно лекарят се
обажда на полицията. Полицията издава ограничителна заповед. Съпругът й няма право
да я доближава за срок от 48 часа. Съдията успява да продължи срока до 10 дни.
Социалните служби й предлагат помощ и консултация. Тя има желание да се възползва
от подкрепата им, но баща ѝ казва, че всичко трябва да си остане „в семейството“, иначе
хората ще започнат да я одумват. Предлага да говори с Аарон и да ги събере отново.
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Сега Елизабет е притеснена, защото има две деца, няма къде да живее, няма работа и
отгоре на всичко все още обича съпруга си Аарон, и иска да се съберат за доброто на
децата, които трябва да растат в семейна среда с двамата си родители.
Основни въпроси:
1. Ако е налице престъпление, определете какви доказателства могат да бъдат Page | 37
събрани от служителите за документиране на случая и представяне в съдебна
зала. Как би следвало да бъде събрано всяко от тях, документирано, надеждно
съхранявано за представяне по-късно в съдебния процес?
2. Какво ще направите за преодоляване на риска от бъдещо насилие в този случай?
Какви други ведомства могат да бъдат от помощ и с кого ще се свържете, за да
сте сигурни, че насилието няма да се повтори в бъдеще?
Обсъдете и обобщете:
1. Практически и професионални дилеми: как и кога да се намесиш; последствия
от намесата; липса на координиран институционален капацитет;
2. Етични дилеми: автономност на жертвата или отговорност да се намесиш;
наказание или консултация/лечение на извършителя;
3. Най-добри практики: посочете 2-3 най-добри практики за тази фаза на казуса.
IV.

Програма за протичане на семинара (предварителна):

Забележка: Посочената по-долу програма представлява предварителен график за
провеждане на регионалния семинар. За семинарите, организирани на национално ниво,
тази програма може да бъде използвана като образец, но следва да бъде съответно
адаптирана.
Петък, 29 март 2019 г.
08:30 – 08:50
08:50 – 09:00
09:00 – 09:30
09:30 – 11:00
11:00 – 12:00
12:00 – 12:45
12:45 – 14:00
14:00 – 14:30
14:30 – 15:00
15:00 – 15:30
15:30 – 17:00
16:30
17:00

Приветствия
Въведение в методологията на семинара
Кафе пауза и сформиране на групите
Работа по групи: 1ва фаза на казуса и основни въпроси
Работа по групи: 2ра фаза на казуса и основни въпроси
Обяд и кафе пауза
Работа по групи: 3та фаза на казуса и основни въпроси
Подготовка на представянето от всяка група
Представяне на отговорите на основните въпроси (от всяка група)
Групова дискусия по най-добрите практики; етични проблеми и
дилеми
Закриване и заключителни изказвания
Прием
Заминаване на българските участници (полет в 18:40 ч.)
Заминаване на румънските участници (полет в 19:30 ч.)
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V.

Въпросник за удовлетвореност

Целта на настоящата оценка е да съберем отзивите на участниците по въпроса на
организацията на работния семинар, подходите и методите.
Забележка: Въпросникът следва да бъде адаптиран съответно за националните работни
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семинари.
Благодарим Ви за присъствието на Последващия семинар по Подходящо и
ефективно реагиране при насилие на базата на пол, състоял се в Будапеща
(Унгария), на 29 март 2019 г. С оглед оценяване на тази проява и по-добро планиране
и организиране на следващи такива, бихме желали любезно да Ви помолим да дадете
своите отзиви за нея. Благодарим Ви за оказаното съдействие.
Данни за лицето
Три имена:
Пол:
Държава и ведомство:
1. Като цяло, каква оценка бихте дали на подготовката и организацията на
събитието?
o Отлична
o Добра
o Задоволителна
o Лоша
2. Имаше ли отношение към работата Ви настоящият семинар?
o Да, голямо
o Да
o Не съвсем
o Изобщо никакво
3. Бяха ли Ви полезни писмените материали, за да разберете казусите и
да вземате активно участие в дискусиите?
o Полезни
o Не дотам полезни
o Изобщо не бяха полезни
4. Каква е Вашата оценка на следните аспекти:
Водене на семинара

o

Отлична

o

Добра

Използвани методи

o

Отлична

o

Добра

Дискусии

o

Отлична

o

Добра

o

Отлична

o

Добра

o

Отлична

o

Добра

Обмен на най-добри
практики
Общуване и създаване на
запознанства /мрежа/

o

Задоволителн
а
Задоволителн
а
Задоволителн
а
Задоволителн
а

o

Лоша

o

Лоша

o

Лоша

o

Лоша

Задоволителн
а

o

Лоша

Задоволителна
Задоволителна

o
o

Лоша
Лоша

o
o
o
o

5. Каква е оценката Ви за следното:
Място на провеждане
Техническо оборудване

o
o

Отлична
Отлична

o
o

Добра
Добра

o
o
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Кетеринг

Отлична

o

o

Добра

o

Задоволителна

o

Лоша

Добра
Добра

o
o

Задоволителна
Задоволителна

o
o

Лоша
Лоша

6. Моля дайте оценка на модераторите:
Комуникация
Използвани методи

Отлична
Отлична

o
o

o
o
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7. Моля опишете коя част от семинар според Вас е била най-полезна и защо.

8. Моля опишете коя част от семинара е била най-малко полезна и защо.
9. Моля дайте други коментари, които имате относно семинара, и какво
може да бъде направено по-добре в бъдещи такива семинари.

10. Моля дайте своята оценка за семинара като цяло:
o

Отлична

o

Добра

o

Задоволителна

o

Лоша

СЛЕД КАТО ПОПЪЛНИТЕ ВЪПРОСНИКА, МОЛЯ ПРЕДАЙТЕ ГО НА
ОСНОВНИЯ ОРГАНИЗАТОР.
БЛАГОДАРИМ ЗА ВАШИТЕ ОТЗИВИ!
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