P
R
OT
E
CTI
I
Из
г
ражданенак
апацит
етз
аоценк
анариск
аи
управлениенабез
опасност
т
аз
аз
ащит
ана
висок
ориск
овит
ежерт
ви

Обучит
елнопомаг
ало

Юли2012

БЪЛГ
А
Р
СК
И

PROTECT II

Изграждане на капацитет за оценка на риска и управление на безопасността
за защита на високорисковите жертви, Виена 2012

Ръководство и координация: WAVE - Rosa Logar, Ute Rösemann, Regina Webhofer, Melissa Johnson
Автори:
WAVE - Ute Rösemann, Rosa Logar, Branislava Marvanová Vargová
De Montfort University - Professor Hazel Kemshall, Sarah Hilder
Coordinated Action Against Domestic Abuse (CAADA) - Hannah Fisher
Редактори: Редактор Сара Хилдер,
Стилов редактор и графично оформление: Максин Армстронг
Български преводач: Албена Койчева, Български редактор: Рада Еленкова
Издател: WAVE – Women Against Violence Europe, European Network and European Info Centre Against Violence
Bacherplatz 10/4, A-1050 Vienna, Austria
Всички права запазени. Никаква част от тази публикация не може да се възпроизвежда, съхранява в система за
извличане на данни или пренася в каквато и да е форма или по какъвто и да е начин: електронен, електростатичен,
на магнитна лента, механично, чрез фотокопиране, запис или по друг начин, без разрешение в писмен вид от издателите.
WAVE не носи отговорност за съдържанието на всеки външен източник на информация, като например книги и уеб
сайтове, споменати в тези материали.

ПРОТЕКТ II е финансиран от Европейската комисия в рамките на програма Дафне.

ПРОТЕКТ II е съфинансиран от австрийското Федерално министерство на труда, социалните въпроси и защита на
потребителите, австрийското Федерално министерство на икономиката, семейството и младeжта, Община Виена - Отдел
по въпросите на жените и Община Виена - Отдел по разнообразието и интеграцията

Авторски права © 2012 WAVE. Всички права запазени.

Съдържание
Съдържание ....................................................................................................................... 1
Уводни бележки ................................................................................................................. 3
Как да се изпозват тези Помагала ................................................................................... 4
ПРОТЕКТ ІІ – Кратък речник на термините ..................................................................... 9
Въведение......................................................................................................................... 13
МОДУЛ 1 ............................................................................................................................ 21
1.1

Откъде започвате? ...................................................................................... 21

1.2

Изграждане на общи разбирания ............................................................... 29

1.3

Принципи на овластяване, ангажиране и подкрепа .................................. 35

1.4

Партньорски подход: какво представлява и защо е важен? ..................... 44

1.5

Развиване на еднакъв подход към риска................................................... 60

МОДУЛ 2 ............................................................................................................................ 67
2.1

Създаване на ефективни междуведомствени мрежи за оценка на риска
управление на безопасността .................................................................... 68

2.2

Идентифициране на риска и рисковите фактори ...................................... 77

2.3

Оценка на риска .......................................................................................... 93

2.4

Планиране на безопасността ................................................................... 106
2.4.1

2.5

Предпазване и защита на децата ............................................... 114

Принципи на ефективна многоведомствена съвместна работа по случаи
.................................................................................................................... 124

P1

Съдържание

P 2 | ПРОТЕКТ II | Изграждане на капацитет за оценка на риска и управление на безопасността за защита
на високорисковите жертви

Уводни бележки
Тези Помагала са съставени по проект на ДАФНЕ – ПРОТЕКТ ІІ (с номер JLS/20092010/DAP/AG/ 1253). Проектът е финансиран от Европейската Комисия и съ-финансиран от Федералното министерство на Австрия по труда, социалните въпроси и защита
на потребителите и от Общината на град Виена, Отдел по въпросите на жените и
Отдел по различията и интеграцията.
По проекта работиха експерти от осемнадесет партньорски организации от тринадесет
различни държави (Австрия, България, Германия, Естония, Испания, Италия, Обединеното кралство, Полша, Словакия, Франция, Хърватска, Чешката република, Швеция),
наред с осем научни експерти като членове на консултативния съвет.
Благодарим за приноса на всички, които се включиха в изпълнението на проекта.
В края на тези Помагала се намира пълния списък на експерти и партьорски
организации.
Членове на Консултативния съвет на ПРОТЕКТ-ІІ:
•

Соня Чиринос Ривера, съдия, Специализиран съд за полово обусловено насилие,
Испания

•

Даниела Глор, Социално проникновение, Швейцария

•

Карол Хагеман-Уайт, Университет Оснабрюк, Германия

•

Бригит Халер, Институт за изследване на конфликти, Виена, Австрия

•

Мариан Хестър, Университет Бристол, Обединено кралство

•

Аманда Робинсън, Университет Кардиф, Обединено кралство

•

Рьоне Рьомкенс, Университет Тилбърг, Холандия

•

Силвия Уолби, Университет Ланкастър, Обединено кралство
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Как да се изпозват тези Помагала
За максималната достъпност на тези Помагала в цяла Европа, избегнато е всякакво
позоваване на конкретни региони или страни. Приема се, например, че правните рамки
за подкрепа на жертви на домашно насилие и насилие срещу жени ще са различни по
отношение на тяхното наличие, развитие и прилагане. Затова всеки потребител или
обучител, когато използва тези Помагала, трябва да се съобрази със специфичните
обстоятелства в неговата конкретна държава и с контекста, в който се стреми да
представи различните следващи теми.

Структура и съдържание
Тези Помагала могат да се ползват и самостоятелно от отделни участници като бъдат
свалени от интернет страницата на WAVE. Главното им предназначение обаче е да
бъдат ресурс за обучители за изследване на възможностите и ползите от съвместната
работа по случаи на домашно насилие с висок риск от причиняване на вреди.
Модул Първи изследва силните аргументи за партньорския отговор към жертвите в
ситуации с висок риск от причиняване на вреди при случаи на домашно насилие. Той
вероятно ще е особено полезен за групи или лица, които предстои да се убеждават в
това или се очаква поне някаква степен на съпротива. В него накратко се изтъкват
ползите от работата в сътрудничество и се представят някои ключови първи стъпки,
които да се предприемат за развитие на подход към многоведомствена съвместна
работа по случаи.
Модул Втори е по-специално насочен към многоведомствено партньорство в работа
по идентифициране, оценка и управление на безопасността в случаите на домашно
насилие с висок риск от причиняване на вреди, с обсъждане на многоведомствената
съвместна работа по случаи, добри практики и насоки за реални първи стъпки.
Ако за пръв път виждате тези Помагала, може да искате да ги прегледате изцяло в
тяхната последователност. После може да решите да се върнете към отделни раздели
или да предпочетете някои раздели и упражнения пред други като особено полезни за
конкретната целева аудитория в подготовката на Вашите обучителни мероприятия (ако
има такива). Например, при обучението на редица групи професионалисти с малко или
никакъв опит в екипната работа, Модул 1 е добра начална точка. Важно е да изясните
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основните принципи и разбирания преди да преминете към Модул 2. (вж. Схема 0.1,
Три различни начина за ползване на тези Помагала.)
При обучението на групи професионалисти с известен опит и нагласи към съвместната
работа при високорискови ситуации на домашно насилие, може да започнете с Модул
2. Tози Модул е със силна насоченост към практическите аспекти на идентифициране
на риска, съвместната работа по случаи и партньорките подходи при планиране на
безопасността. Може да откриете, че е полезно да използвате някои от партньорските
дейности в Раздел 1.4, за да определите заедно с Вашата аудитория вида, степента и
ефективността от всяко едно споразумение за съвместна работа на местно ниво преди
да изберете най-подходящото от съдържанието на Модули 1 и 2.
Модулите се състоят от раздели. Това позволява на обучителите да представят тези
раздели от модулите, които са най-относими към аудиторията им и всеки раздел може
да се сваля и разпечатва отделно. Всеки раздел започва с въведение и преглед на
заглавната тема. Това включва детайли от главните послания и целта на обучението.
Към всяка конкретна тема ще намерите и подробности за изследвания и допълнителна
литература. Обучителите, проучващи тези Помагала с намерение да ги преподават на
други, ще са по-убедителни, ако проучат материята по-обстойно и преценят как би
реагирала тяхната целева група.
Всеки раздел включва и поне една обучителна дейност в помощ на усвояването на
предмета. Тя съдържа накратко необходимите практически ресурси, целта на
дейността, продължителността, екземплярите с насоките и указанията за участниците.
Бележка за обучителя
За по-лесен достъп при планиране на Вашите собствени обучителни сесии, на
интернет страницата на WAVE ще намерите допълнения към тези Помагала с
възможност за сваляне на страници с всички, тук посочени слайдове и насоки.
Много добра идея е обучителите да проучат материали, информация и данни за
конкретната страна, с които да подкрепят ключовите послания във всеки раздел.
Така, с акцент към връзката с Вашия собствен национален, регионален и местен
контекст, е много вероятно да повишите доверието в провежданото обучение.
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Схема 0.1, Три различни начина за ползване на тези Помагала.

Модул 1

Модул 2

A) Задълбочено изучаване на Модул 1, последвано от Модул 2.

Основно
повишаване на
осведомеността

Модул 2

Б) Участникът има известно понятие преди обучението по Модул 2.

Дейност
1.4

Модул 1

Модул 2
В) Започнете с Дейност 1.4 (от Модул 1) и преминете направо към
цялостно обучение по Модул 1 или Модул 2.
Има и допълнително ръководство за обратна връзка, ако е нужно. Създадено е в
помощ на преподаващите на други групи по това Помагало. Ако работите като
самостоятелен потребител с тези Помагала, не гледайте ръководството за обратна
връзка, докато не приключите дейността за себе си. После го погледнете и преценете
има ли допълнителни въпроси или гледни точки, за които не сте мислили в началото.
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Семинар за обучители
През май 2012 г. в Швеция ще се проведе Семинар за обучители като част от проекта
ПРОТЕКТ ІІ, а след него и четири регионални мероприятия. Участниците ще се обучат
така, че да могат да продължат провеждането на подобни обучения в техните страни.
Изискванията за обучител са следните:
• Не по-малко от две години опит в работата с жени – жертви на насилие.
• Разбиране за полово обусловения и центриран към жената подход.
• Известен опит в груповата работа и по възможност, в обучението на други лица.
Подборът на практикуващи лица с опит от организации, специализирани в услуги за
подкрепа на жени, ще е много полезно за всяко бъдещо разширено разпространение
на обучението. Помагалата подчертават също, че включването на висши управленски
кадри като първоначални участници в програма за обучение по тази материя, може да
се окаже особено полезно за изграждането на политическа рамка за подкрепа на
развитието на добри практики.
Тези Помагала са налични на интернет страницата на WAVE: www.wave-network.org.
Преведени са на различни езици, вкл.: английски, български, испански, италиански,
немски, полски, словашки, френски, чешки и шведски.
Запитвания могат да се изпращат на адрес:
WAVE (Women Against Violence Europe)
European Network and European Info Centre Against Violence
Bacherplatz 10/4, A-1050 Vienna, Austria.
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ПРОТЕКТ ІІ – Кратък речник на термините
Домашно насилие, насилие срещу жени и децата им, полово обусловено насилие
Учебният материал разглежда насилието, извършено от мъже срещу жени и
техните деца, особено проявено в семейна среда. Докато другите форми на
насилие се разпознават, жените остават диспропорционално засегнати от
домашното насилие. Насилието засяга и децата, пряко или непряко. Насилието
в този контекст обхваща всички форми на физическо, сексуално и психическо
насилие и злоупотреба, съгласно дефинициите, използвани в международните
конвенции и резолюции (вж. Въведение, раздел - Определения, стр. 18).
Жертва, жена преживялa насилие, жена
Доколкото термините „жертва”, „жена преживялa насилие” и „жена” често се
използват взаимозаменяемо в Помагалата, има и някои нюанси в значенията.
Терминът „жертва” обикновено се използва в контекста на закони и права,
признаващи, че жените и децата, преживели насилие, са пострадали от
несправедливост и имат право на правосъдие, защита и обезщетение. Изразът
„жена преживяла насилие” се използва във връзка със случаи на насилие, за да
се изтъкне, че жените не само „търпят” насилие, но активно опитват да го
предотвратят, да устоят и да се справят с него. Терминът „жена” се използва в
контекста на овластяване, за да се поясни, че жените са активни в процеса на
превенция и намеса, а не само обекти в този процес и че те са „експерти по
неволя”.
Центриран(ост) към жертвата
Тези Помагала дават основен приоритет на нуждите и правата на жертвите.
Подкрепя се прилагането на полово обусловен подход при услугите за жертви,
който отчита, че насилието срещу жени в семейната сфера е много различно от
останалите форми на насилие.
Услуги в подкрепа на жени
Терминът „услуги в подкрепа на жени” покрива широк спектър специализирани
услуги, насочени към подкрепа на жени, преживели насилие и децата им, като
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например: подслони за жени, горещи линии за жени, центрове за жени,
центрове за жертви на изнасилване и сексуално посегателство, специализирани
услуги за жени-имигрантки и от етноси - малцинства, национални горещи линии
за жени, кризисни центрове, независимо застъпничество при домашно насилие,
центрове за намеса и др. Общото между тези услуги е, че те прилагат полово
специфичен подход към причините за насилие. Те се стремят да прилагат и
стандартите за качество, развити през последните десетилетия в тази област. 1
В идеалния случай услугите в подкрепа на жени следва да се предоставят от
независими женски неправителствени организации (НПО). Принципът на независимост е важна гаранция, че жените жертви на насилие и техните деца са в
центъра на дейностите. Организацията трябва да е посветена само на правата
и на подкрепата за жертвите и да не е под влиянието или властта на партийна
или религиозна група, държавен орган или друга институция.
Признава се все пак, че и други организации като държавни служби и общи
социални и здравни институции, също могат да допринесат значително за
подкрепа на жени-жертви на домашно насилие и техните деца. В някои страни
този ангажимент е доста добре развит и на места също и законово уреден.
Женоубийство (фемицид)
Фемицидът е деянието убийство на жени, извършено от мъже и по-специално
от мъже-партньори, бивши партньори или интимни приятели.
Риск
Риск се отнася до всеки риск от вреди за жертвите в контекста на домашно
насилие, извършено срещу жени и техните деца.
Висок риск
Терминът “висок риск” се използва по отношение на обстоятелствата, при които
жени и децата им са в реална опастност да претърпят тежки форми на
1

Вж. WAVE (2004) Away from Violence. European Guidelines for Setting up and Running a Women’s Refuge. Vienna:
WAVE.
Council of Europe,(2008) Council of Europe Task Force to Combat Violence against Women, including Domestic Violence
(EG-TFV)-Final Activity Report. Strasbourg: Council of Europe.
Kelly, L., and Dubois, L., London Metropolitan University (2008) Setting the standard: A study on and proposals for minimum
standards for violence against women support services. Strasbourg: Council of Europe.
WAVE (2010) WAVE Country Report. A Reality check on European services for women and children survivors of violence.
Vienna: WAVE.
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техните

права

на

живот,
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свобода

като:

фемицид/убийство, опит за фемицид/убийство, насилие чрез употреба на
опасни предмети, насилие, причиняващо тежки наранявания, налагащи спешно
лечение, насилие, причиняващо повторни наранявания, закани за убийство,
тежка и продължаваща принуда и контрол, изнасилване, дебнене, лишаване от
свобода, форми на робство и изтезания.
Високият риск не е характеристика на жертвата, а по-скоро e степен на опасност
на извършителя. Жертвите не се делят на групи по степен на риск, защото
рискът е динамична категория и се мени; всяка жертва на насилие може да
преживее ситуации, водещи до повишаване или намаляване степента на риска.
Оценка на риска
Оценката на риска е процесът на разпознаване и определяне степента на риск
в конкретна ситуация чрез систематичен подход за изследване на редица
рискови фактори, които могат да бъдат подпомогнати чрез ползване на
средство за оценка на риска. Оценките на риска трябва редовно да се
ревизират и да се правят от обучени практици заедно с пострадалите лица в
качеството им на “експерти по неволя”.
Управление на безопасността и управление на риска
„Управление на безопасността“ и „управление на риска“ се ползват като
синонимни термини в тези Помагала и се отнасят до центрирани към жертвата
подходи и мерки, които целят да намалят риска. В по-широк смисъл, извън
обхвата на тези Помагала, терминът „управление на риска” се използва често и
за превантивни мерки, насочени главно към поведението и състоянието на
извършителя. Не всички мерки са така ясно разграничени, но и двата вида
мерки са необходими за преодоляване и намаляване на риска.
Професионална преценка
В

Раздел

2.2

и

Раздел

2.3

от

Помагалата

се

използва

терминът

„Професионална преценка”. Признава се, че думата „преценка” може да носи
богат смислов заряд в различните държави. За целите на Помагалата,
„Професионална преценка” означава процес, чрез който професионалистите
като използват своите знания, опит и квалификация, правят заключения
относно риска. Тези заключения могат да се окачествят като професионални,
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ПРОТЕКТ ІІ – Кратък речник на термините
само ако почиват на знания за най-точните и силни рискови фактори,
установени чрез добри техники за интервюиране и събиране на информация, на
основата на инструкции и обучение. Заключения и преценки, основани на
предразсъдъци, стереотипи, грешни нагласи, несигурни знания и остаряла
информация, не са професионални заключения.
Многоведомствена работа/партньорства
Термините „многоведомствена работа” и „многоведомствено партньорство”
често са използвани взаимозаменяемо. Те се отнасят до процеса и резултатите,
получени от различни ведомства, ангажирани с проблема домашно насилие
срещу жени и техните деца, които са мотивирани за съвместна работа, за да се
подобри цялостната ефективност.
Терминът „партньорство” предполага, че всички ведомства са равнопоставени,
което, разбира се, не е така. Службите се различават по обхват, правомощия,
статут, структура, ресурси и отговорности. Тези Помагала подчертават, че е
важно да се обърне внимание на тези различия, те да се балансират, доколкото
е възможно и да се съобрази отражението им върху съвместната работа.
Многоведомствена съвместна работа по случаи
Многоведомствената съвместна работа по случаи е особена форма на многоведомствената работа чрез използване на специални методи, включващи обмен
на лична информация за пострадалите лица, с цел подобряване на подкрепата,
защитата и овластяването на жертвите и намаляване на риска от увреждания.
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Въведение
Цели и задачи на ПРОТЕКТ II
Международната политика и проучванията 2 подчертават диспропорционалната засегнатост на жените от домашно насилие, извършено от техния партньор. Домашното
насилие засяга и децата, пряко и непряко, като свидетели на насилие (Съвет на
Европа, 2011). 3 Тези Помагала се фокусират върху защита и подкрепа за тези две
групи. Описаните мерки и методи обаче могат да се прилагат и за други групи жертви
на домашно насилие.
Броят на жените, убити от свои партньори и бивши партньори, е изключително висок.
Проект-изследване на ДАФНЕ от 2006 г. преброи 1,400 жени, убити за период от 12
месеца от интимен (бивш) партньор в двадесет и седемте държави-членки на ЕС. 4
През 2010 г. WAVE направи проучване в девет патньорски страни относно безопасността и защитата на високорискови жертви на насилие от интимен партньор. 5
Резултатите от проекта ясно показват, че във всички проучени страни има дефицити в
системите за защита на жените и децата им. Особено обезпокоително е следното:
• Мерките за безопасност не винаги са достатъчни за защита на жената и
нейното дете (деца). Например, законните мерки за отстраняване на дееца
(където ги има) са недостатъчни да осигурят безопасността на жената и детето
(децата) й при високорискови случаи. При определени обстоятелства това дори
може да изложи жената на още по-голяма опасност.
• Оказва се, че в някои европейски държави тежестта на случаите с висок риск от
домашно насилие не винаги се разпознава и приема сериозно от страна на
правоприлагащите органи.
• Процедурите по оценка на риска, ако изобщо ги има, са непоследователни и
несистематични. Често самата жена не е била включена в този процес.

2

Съвет на Европа (2011) Конвенция за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие. Istanbul:
http://conventions.coe.int/Treaty/EN/Treaties/Html/210.htm.

3

Пак там.

4

WAVE country report (2010): http://www.wave-network.org/start.asp?ID=23519&b=15, p.5, citation:
http://www.psytel.eu/files/violences/IPV%20EU_Mortality/IPV%20EU_Mortality%20Synthese_En.pdf.

5

WAVE ДАФНЕ проект Протект PROTECT – Идентифициране и защита на високорискови жертви на полово
обусловено насилие - Преглед: http://www.wave-network.org/images/doku/wave_protect_english_0309.pdf, p. 63.
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Въведение
ПРОТЕКТ-II е продължение на проект по ДАФНЕ, финансиран от Европейската
комисия. Той има за цел да предостави на практиците и ръководителите на организации, работещи с жертви в положение на висок риск от увреждане при домашно
насилие, способите, които да им помогнат за изграждане на капацитет за оценка на
риска и мерки за управление на безопасността за защитата на тези жертви и техните
деца. Помагалата по ПРОТЕКТ-ІІ се базират на знанията и опита на женски НПО,
работещи по въпроса на насилието срещу жени във всички партьорски европейски
страни, на широкомащабно изследване, основано на теорията, практиката и на
работата на държавни органи и структури.
Включените партньори от Европа представят набор от различни отправни точки и
подходи за справяне с този обществен проблем. Помагалата надхвърлят базовата
информация за повишаване на осведомеността, насърчена в по-ранните издания на
WAVE, за да покажат модели на добри практики и реалистични за изпълнение стъпки.
Помагалата целят да насърчат изграждане на капацитет за мерки за оценка на риска и
управление на безопасността под формата на партньорски подход между женските
НПО и държавните органи. Цeл на тези партньорства е предотвратяване насилието
срещу жени и осигуряване на по-добро качество на живот за всяка жена. Помагалата
са съставени и разработени като съвместен проект на екипа от WAVE, Университета
Де Монтфорт и CAADA в партньорство с колегите от цяла Европа, изброени по-горе.
Надяваме се да ви бъдат полезни, удобни за ползване и информативни.

Предистория: Европейският контекст на международните задължения за
защита от насилие срещу жени и техните деца
Националното и международно право и договори задължават държавите да предотвратяват насилието срещу жени и деца и да защитават жертвите. Важни крачки за
признаване на този световен проблем от международната общност са направени през
1993 г. на Конференцията по човешки права на ООН във Виена. По време на
конференцията насилието срещу жени е признато за нарушение на човешките права. 6
От тогава са установени ключови права за жертвите и задължения за държавите и
техните органи като:

6

ООН (1993) Виенска декларация. UN Document A/CONF.157/DC/1/Add.1.
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PROTECT II
• Генерална препоръка от 1992 г. към Конвенцията на ООН за премахване на
всички форми на дискриминация срещу жени (КПВФДСЖ) приема, че насилието
срещу жени е форма на дискриминация и попада в обхвата на Конвенцията. 7
• Комитетът към КПВФДСЖ е разгледал няколко дела за насилие срещу жени и е
изтъкнал, че държавите имат позитивно задължение да защитават жените от
насилие и че „правата на извършителя не могат да изместват човешките права
на жените като право на живот и на физическа и психическа неприкосновеност’. 8
• Европейски съд по правата на човека (Контрова с/у Словакия, 2007, Toмашич
с/у Хървтска, 2009, Oпуз с/у Tурция, 2009). Съдът извежда позитивното задължение за държавата да предприеме превантивни мерки в защита на лице, чиито
живот е в риск. Tова позитивно задължение възниква, ако властите са знаели или
са били длъжни да знаят, по време на съществуването на пряк и непосредствен
риск за живота на конкретно лице, от престъпни актове на трето лице и когато не
са предприели мерките, които са в рамките на техните правомощия и които, при
обоснована преценка, би могло да се очаква да предотвратят риска”. 9
• Съветът на Европа с Конвенцията за превенция и борба с насилието над жени и
домашното насилие цели 10 да затвърди усилията за превенция на насилието над
жени и съдържа подробни разпоредби за превенция и разследване на всички
форми на насилието над жени.
Конвенцията влиза в сила след подписване от десет държави, от които поне осем са
държави-членки на Съвета на Европа и приемат да бъдат обвързани от Конвенцията.
Към февруари 2012 г. тя е подписана от осемнадесет европейски държави. 11

7

United Nations Committee on the Elimination of Discrimination against Women (CEDAW). (1992) General Recommendation
No. 19 on Violence against Women. New York.

8

United Nations Committee on the Elimination of Discrimination against Women (CEDAW) (2007) Views on communication
No. 6/2005, CEDAW/C/39/D/6/2005, New York, para 12.1.5.

9

European Court of Human Rights (2009) Judgement Case of Tomasic and others v. Croatia. Application no. 46598/06,
Strasbourg.

10

Council of Europe, (2011) Convention on preventing and combating violence against women and domestic violence.
Istanbul: http://conventions.coe.int/Treaty/EN/Treaties/Html/210.htm.

11

Ibid.
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Въведение
Конвенцията на Съвета на Европа постановява, че:
„Страните се ангажират да включат перспектива, основана на пола, в
изпълнението и оценката на въздействието на разпоредбите на настоящата
Конвенция” (Член 6).
В частност, това включва:
Страните да „предприемат и прилагат мерки и политики с национален
обхват, които да бъдат ефективни и координирани” и да дават „цялостен
отговор на насилието над жени.’ (Член 7).
Страните са длъжни да ‘отпускат подходящи финансови и човешки ресурси за
доброто изпълнение на интегрираните политики, мерки и програми за
превенция и борба с всички форми на насилие, обхванати от настоящата
Конвенция, включително и за тези, които се провеждат от неправителствени организации и от гражданското общество” (Член 8).
Страните са длъжни да защитават жертвите и трябва да „предприемат
необходимите законодателни и други мерки за упражняване на дължима грижа
по предотвратяване, разследване, санкциониране и обезщетяване на актове
на насилие, извършени от държавни и недържавни участници” (Член 5).
Конвенцията на ООН за правата на детето 12 (1989 г.) също прогласява важни принципи
за защитата на децата от насилие:
Член 19, който гласи: “Държавите - участнички ще предприемат всички необходими законодателни, административни, обществени и образователни
мерки за закрила на детето от всички форми на физическо или умствено
насилие, нараняване или злоупотреба, липса на грижи или небрежно отношение, малтретиране или експлоатация, включително сексуални престъпления,
докато

то

е

под

грижите

на

родителя/родителите,

настойника/

настойниците по закон или всяко друго лице, на което е поверено детето.”

12

ООН, (1989) Конвенция за правата на детето. http://www.unicef.org/crc/.
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PROTECT II
Всяко дете има право на живот, свободен от насилие. Tова е основно човешко право,
което суспендира правата на попечителство и лични контакти (вж. също Раздел 2.4.1
от тези Помагала „Предпазване на деца”).
Конвенцията на Съвета на Европа обръща особено внимание на риска от увреждане и
на значението на оценката на риска и управлението на риска:
Член 51 – Оценка на риска и управление на риска
„Страните предприемат необходимите законодателни или други мерки за
извършване от всички съответни органи на оценка на риска от смъртоносно
насилие, сериозността на положението и риска от многократно насилие за
целите на управлението на риска и при необходимост, осигуряване на
координирана безопасност и подкрепа.”
Мерки за превенция на насилието над жени са предприети и от Европейския съюз. От
края на 2011 г. насам, например, Европейският парламент и Съвета на ЕС работят по
въвеждането на Европейска заповед за защита (ЕЗЗ) за осигуряване на защита на
жертвите на насилие при движението им от една държава-членка на ЕС в друга.
Мерки за превенция на насилието над жени са залегнали и в политиката на ЕС за
равнопоставеност на половете (вж. Стратегия за равнопоставеност (2010-2015) 13 и
Европейският парламент е приел няколко резолюции за превенция на насилието над
жени. В Резолюция от април 2011 г. европейските депутати изтъкват:
„... важността на подходящо обучение за всички работещи с жени – жертви на
полово обусловено насилие, особено представителите на правната система и
правоприлагането, особено що се отнася до полицаи, съдии, социални
работници и заети в здравеопазването” (Резолюция на Европейския парламент
за приоритетите и общите насоки на нова политическа рамка на ЕС за борба с
насилие над жени) (Април 2010, 2010/2209 (INI), Член 8).

13

Стратегия на Европейската комисия (2010 г.) за равнопоставеност на жените и мъжете (20102015), http://ec.europa.eu/justice/gender-equality/index_en.htm
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Въведение
Определения
Декларацията на ООН за премахване на насилието над жени гласи:
„Понятието „насилие над жени” означава всеки акт на полово обусловено
насилие, който причинява или може да причини физическо, сексуално или
психично увреждане или страдание на жени, включително закани за такива
актове, дебнене или своеволно лишаване от свобода, в публичната или частна
сфера...”.
Насилието над жени следва да обхваща, но без да се ограничава до следното:
(a) Физическо, сексуално и психическо насилие, извършено в семейството, в
т.ч. побой, сексуална злоупотреба над момичета в домакинството, насилие по
повод зестра, изнасилване в брака, генитално осакатяване на жени и други
традиционни практики, вредни за жените, насилие извън партньорствата и
насилие, основано на експлоатация;
(б) Физическо, сексуално и психическо насилие в общността, включително
изнасилване, сексуална злоупотреба, сексуален тормоз и закани на работно
място, в учебни заведения и др., трафик на жени и насилствена проституция;
(c) Физическо, сексуално и психическо насилие, извършено или оправдано от
държавата, където и да е извършено.
(Декларация на ООН за премахване на насилието над жени, 1993). 14
В допълнение:
„Насилието над жени се определя като полово обусловено насилие, т.е.
насилие, което е насочено срещу жена, защото е жена или засяга жените
диспропорционално.”
(Комитет на ООН по премахване на дискриминацията срещу жените (1992)
Генерална препоръка № 19 относно насилие над жени, Ню Йорк, пар. 6).

14

ООН (1993) Декларация за премахване на насилието над жени. Ню Йорк.
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PROTECT II
В първото десетилетие на този век в различни страни се проведоха проучвания за
степента на разпространение на насилието над жени. В тези проучвания се обърна
особено внимание на насилието от интимни партньори. Изводите показват, че
приблизително 20% - 25% от всички жени търпят физическо насилие в живота си като
пълнолетни. 15
Домашното насилие над жени и момичета може да приеме тежки форми като:
• Тежка телесна повреда.
• Лишаване от свобода (заключване на жертви от дни до години).
• Опит за убийство и убийство.
Тези престъпления са мотивирани главно от представи за власт и контрол (изразени
по най-разнородни начини като прекомерна ревност, собственическо чувство,
обвинения в „обезчестяване” на семейството).
Партньорските подходи, представени в тези Помагала, може да се окажат особено
предизвикателство в страни, където до момента не е работено по този начин, но те са
и възможност за развитие и усъвършенстване на оценката на риска и управление на
безопасността за жертвите с висок риск от домашно насилие. Помагалата могат да се
окажат подходящи първоначално за високите управленски нива като целева група,
които са в по-силна позиция да наложат партньорски подход с други ключови служби и
носят отговорността за политиката на развитие и достъп до услуги при домашно
насилие.
Помагалата признават важността от координиран, партньорски отговор за жертвите в
ситуации със сериозен риск от увреждане, например, смърт или тежко нараняване.
Доколкото фокусът на тези Помагала е върху жените и техните деца с висок риск от
домашно насилие, нуждите на други жертви категорично не са отречени. Отговорът
към други жертви остава изкючително важен, тъй като всяка жертва има право на
защита и подкрепа. Рискът също е динамично явление и непрекъснато се променя.
Затова може да се появят събития и промени, от които жертви с нисък рисков статус в
момента, да се окажат с нарастващ риск, както и обратното.

15

Федерално министерство по семейните въпроси, възрастните граждани, жените и младежта (2004). Health, WellBeing and Personal Safety of Women in Germany. A Representative Study of Violence against Women in Germany Summary of the central research results. Bonn.
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Въведение

Ключови принципи, въз основа на които са съставени Помагалата
Tези Помагала се основават на следните ключови принципи:
• Жертвата трябва да е в центъра на всяка интервенция.
• Фокусът е върху подобряване на услугите и осигуряване на безопасно и
позитивнo за жените и техните деца преживяване при работата с тях.
• Партньорството и сътрудничеството между службите може да е ефективен
начин за подкрепа на жени с висок риск от насилие и увреждане.
• Интервенциите и услугите трябва да са недискриминативни и да се избягва
всяка форма на обвиняване на жертвата.
• Всяка жена трябва да има право да бъде представлявана от независима
служба за подкрепа на жени в многоведомствените партньорства и работа
по случаи, за да отстоява нейните нужди и интереси.
• Да се търси независимо застъпничество за деца за обезпечаване на
отношението и към техните права.
• Интервенциите и услугите трябва да отстояват правото на жените да водят
живот, свободен от насилие, право на овластяване и самоопределяне и
право на конфиденциалност.
• Насилието не е частен, а обществено значим проблем, поради което и
насилието в частната сфера не трябва да се третира като по-маловажно от
другите форми на насилие.
• Жертвите никога не трябва да се принуждават да се чувстват отговорни за
насилието, което са претърпели;няма извинение за насилие; оскърбителното
поведение трябва да се спре и извършителите трябва да носят отговорност.

Tези принципи трябва да са основата за всички действия на организации, стремящи се
към превенция на насилие над жени. Затова, най-важното послание за всички е:
Животът, свободен от насилие е основно човешко право, не привилегия.
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МОДУЛ 1
1.1

Откъде започвате?

Цели
Разделът указва на обучителите метод за представяне на темата целящ насърчаване
на участниците да осмислят своите гледни точки с оглед впоследствие да изследват,
през останалата част от обучението, как да подобрят практиката си в тази област.

Въведение
Както вече се изтъкна, тези Помагала се фокусират върху идентифициране, оценка и
управление на безопасността при домашно насилие над жени и техните деца и защита
на жертви с висок риск от повторно и тежко насилие. Диспропорционалното
въздействие на домашното насилие върху жените и децата затвърждава полово
базирания подход, възприет към този въпрос тук. Някои участници може да поставят
това под съмнение при представяне на тези Помагала. В отговор, обучителите могат
да използват някои от постулатите, изложени във Въведението към тези Помагала, за
да се позоват на по-широкото международно признание на сериозността на въпроса.
Може също да се наблегне обаче, че много от знанията, получени тук, могат да се
пренесат и към опита с други групи жертви и случаи с насилници/жертви.
ООН описва насилието над жени като израз на исторически обусловените властови
отношения на неравнопоставеност между мъжете и жените, довели до доминиране и
дискриминация на мъжете над мъжете, до възпрепятстване на пълния напредък на
жените. (ООН, 1993). 16

16

ООН (1993) Декларация за премахване на насилието над жени. Ню Йорк.
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Ключови точки в обучението (Може да се ползват на слайдове за презентация)
• Изчислено е, че в 27-те държави-членки на Европейския съюз, с общо почти
500 млн. население, около 100 млн. жени са жерви на насилие от мъже през
живота си и между един и два милиона жени са виктимизирани всеки ден. 17
• Всеки ден в Европа жени биват убивани от партньор или бивш партньор.
• Проучване за фемицид, проведено в ЕС в рамките на проект по програма
“ДАФНЕ”, се установява, че за период от 12 месеца смъртта на около 2,419
жени е свързана с насилие от интимен партньор, около 1,400 от които са
пряк акт на фемицид от партньор-мъж (Сител, 2010). 18
• Колкото по-жестоко е насилието срещу жената от нейния партньор, толкова
по-екстремно ще бъде и насилието срещу децата като често то не приключва
дори след раздялата на майката с нейния партньор-насилник (Хестер,
2005). 19
• Домашното насилие може да е смъртоносно и за децата, както в случая,
който стигна до Европейския съд по правата на човека: две деца убити от
баща им, многократно насилвал майка им. След акт на насилие жената
избягала, но децата останали с бащата и властите не предприели действия,
за да ги защитят от последващо увреждане. Европейският съд реши, че
държавата не е защитила правото на живот на двете деца (вж. Контрова с/у
Словакия, 2007). 20

Разбирането на прoблема
Много страни са разработили вече партньорски споразумения за идентифициране и
управление на случаи с висок риск от насилие срещу жени чрез различни модели на
местно и национално ниво и с различна степен на държавна помощ и ангажименти от
местната власт [Структурни/Национални]. За много други обаче, практиката в тази
област е още в зародиш.

17

WAVE country report (2010) http://www.wave-network.org/start.asp?ID=23519&b=15, , стp.5, цитат:
http://www.psytel.eu/files/violences/IPV%20EU_Mortality/IPV%20EU_Mortality%20Synthese_En.pdf.

18

Psytel-Ingenerie de l’information (2007) Daphne Project, IP V EU Mortality,
http://www.psytel.eu/files/violences/IPV%20EU_Mortality/IPV%20EU_Mortality%20Synthese_En.pdf.

19

Hester, M. (2005) Children, abuse and parental contact in Denmark, in: Eriksson, Maria et. al: Tackling Men’s Violence in
Families. Nordic issues and dilemmas. The Policy Press, Bristol, 13-30.

20

Съвет на Европа (2007) Дело Контрова с/у Словакия. Жалба № 7510/04:
http://www.coe.int/t/dg2/equality/domesticviolencecampaign/resources/Kontrova%20v.%20Slovakia_en.asp.
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PROTECT II
Независимо от постигнатия напредък в разбиранията и възприемане на чувствителен
по отношение на пола подход, практикуващите от различни служби изглежда още
носят в себе си твърде много различни предубеждения и нагласи към проблема.
Дори в организации с ясно заявена цел във връзка с услугите, предоставяни на
жертви, личните позиции и възгледи на персонала [Културни/Организационни] могат
да влияят на ежедневното предоставяне на услуги [Лични].
Схема 1.1, Сфери на влияние илюстрира как тези сфери на влияние могат да се
отнасят една към друга.
В хода на обучението участниците могат да преценят как промените в едно от трите
нива влияят на другите две.

Схема 1.1, Сфери на влияние

Структурна/
Национална

Културна/
Организационна

Лична
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МОДУЛ 1
Разнообразие от разбирания
Tепли (2010) 21 описва промяната в мисленето за домашното насилие като за личен
въпрос между съпруг и съпруга, в който държавата не бива да се меси, до обществен
проблем със сериозна тежест, осветляващ половото неравенство и мъжката престъпност срещу жените, където държавата има публичното задължение да се намеси
(стp.137).
Развитието на реакцията срещу домашното насилие и фемицида е неразривно
свързано с прогреса в други области на равенството между половете и се отразява на
общия напредък на жените в другите области на промяна като образование,
политическо представителство и заетост. Радфорд и Цуцуми (2004) 22 също ни
напомнят, че домашното насилие е проблем на жени от всички социални сфери,
култури и религии и че факторите на различията могат да се отразяват както на
естеството на преживяното унижение, така и на възможността и на достъпа до
ресурсите за постигане на сигурност.

Дейност 1.1
Необходими материали
Слайдове/Насоки, подчертаващи основна информация за широкото разпростанение на
насилието над жени, както е посочено по-горе и във Въведението към Помагалата.
Насоки 1.1, които изследват индивидуалните възгледи на участниците.

Продължителност
60 минути

Цел на дейността
Дадените насоки за дейността насърчават участниците да разсъждават върху своите
собствени възгледи по отношение на въпроса за насилието над жени и да преценят
дали те са са в съответствие и съвместими с възгледите на организацията, в която
работят и техния по-широк национален/структурен конкекст.
21

Tapley, J. (2010) Working Together to Tackle Domestic Violence. in: Pycroft, A. and Gough, D. (Eds) Multi Agency Working
in Criminal Justice. Bristol: Policy Press.

22

Radford, L. and Tsutsumi, K. (2004) Globalisation and violence against women: inequalities in risks, responsibilities and
blame in the UK and Japan. Women's Studies International Forum. 27(1): 1-12.
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PROTECT II
Представяне/въвеждане
Упражнението започва с въвеждане в разпространението на проблема за домашното
насилие над жени и различните степени на развитие, които са достигнати в Европа за
отговора на правителствата и службите на този проблем. Сравнителният анализ
трябва да се ползва, за да се покаже потенциалa за развитие на добри практики и
подобрение, независимо от настоящия контекст и изходната позиция на участниците.

Указания за участниците
Участниците преценяват набор от твърдения в Насоки 1.1 и поставят съответните
отговори като отчитат собствените си възгледи и гледни точки, тези на своите
организации и тези, които считат, че най-точно отразяват националния контекст.

Насоки за обратна връзка
Участниците трябва да бъдат уверени, че от тях няма да се иска да разкриват лични
възгледи, които им е неудобно да споделят. Обучителят трябва да ги насърчи да
преценят дали има ключови области на конфликт и предизвикателства, които това
упражнение може да породи, докато размишляват за своите ценности и приоритети,
тези на организациите си и в по-широк служебен контекст. Могат ли те да предвидят
стратегии, които да адресират и да преодолеят някои от предизвикателствата?
По същия начин, дейността може да им помогне за открият областите на силен
ангажимент, където има потенциал за развитие на добри практики и повече начини за
сътрудничество в работата.
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Насоки 1.1, Възгледи за домашно насилие
Посочете Вашия отговор в скалата от 1 до 5 за всяко от твърденията, изброени подолу. Резултат 1 означава, че Вие никак не сте съгласен с направеното твърдение и
резултат 5 означава, че сте напълно съгласен с него.
Преценката на Вашите отговори и настоящите силни страни или съществени
предизвикателства могат да се откроят, когато обмисляте развитието на добра
практика и повече съвместна работа по високорискови случаи на насилие над жени.
Изберете едно свое наблюдение за обсъждане с друг участник и помислете какви
първи стъпки може да се предприемат за решаване на установения проблем или за
доразвиване на откроените позитивни фактори и максимализиране на потенциала
им.
Имайте готовност да споделите за едно от тези общи обсъждания с по-голяма група.

1. Насилието над жени е общоприето да се счита за личен въпрос.
Никак несъгласен

Напълно съгласен

1

2

3

4

5

q

q

q

q

q

2. В моята организация има силна ангажираност за справяне с
насилието над жени.
Никак несъгласен

Напълно съгласен

1

2

3

4

5

q

q

q

q

q
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PROTECT II
3. Имаме ограничени или никакви средства за правна защита на жени.
Никак несъгласен

Напълно съгласен

1

2

3

4

5

q

q

q

q

q

4. Липсва ми увереност в познанията и разбирането ми по този въпрос.
Никак несъгласен

Напълно съгласен

1

2

3

4

5

q

q

q

q

q

5. Моята организация има ясно изразена цел във връзка с подхода си
към подкрепата за жени, преживели насилие.
Никак несъгласен

Напълно съгласен

1

2

3

4

5

q

q

q

q

q

6. Има последователен подход по този въпрос в национален мащаб.
Никак несъгласен

Напълно съгласен

1

2

3

4

5

q

q

q

q

q

7. Наясно съм с моята роля и отговорности във връзка с насилието над
жени.
Никак несъгласен

Напълно съгласен

1

2

3

4

5

q

q

q

q

q
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8. Чувствам се изолиран/а в работата с жени, преживели насилие.
Никак несъгласен

Напълно съгласен

1

2

3

4

5

q

q

q

q

q

9. Наясно съм с проблемите на власт и контрол, на които се основава
насилието над жени.
Никак несъгласен

Напълно съгласен

1

2

3

4

5

q

q

q

q

q

10. Разпространението на насилието над жени е подценено.
Никак несъгласен

Напълно съгласен

1

2

3

4

5

q

q

q

q

q

11. Жените-жертви имат слабо доверие в способността на която и да е
служба да им помогне.
Никак несъгласен

Напълно съгласен

1

2

3

4

5

q

q

q

q

q

12. Знам точно и в детайли как другите служби се отнасят към този
въпрос.
Никак несъгласен

Напълно съгласен

1

2

3

4

5

q

q

q

q

q
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PROTECT II
Изграждане на общи разбирания

1.2
Цели

Tози раздел разглежда някои от начините за изграждане на общи разбирания и
ползване на общ език от службите, работещи в сътрудничество. Това е с цел
разбиране на работните процеси на другите и поставяне на общо съгласувани,
преценени и постижими цели.

Въведение
Упражняването и обсъждането на изходните точки в Раздел 1.1 би трябвало да
накарат обучители и участници да осмислят широкия спектър от възгледи, очаквания и
предубеждения относно насилието над жени. Ефективната работа в партьорство
налага съгласувана употреба на термини, споделени разбирания, общи дефиниции,
съгласие по основните ценности и обща целенасоченост. Това не се постига лесно.
Например:
• Някои думи и дефиниции имат различен смисъл в различни професионални
контексти.
• Организациите и институциите следват различни приоритети и насочености.
• Практиците имат своите страхове и тревоги, предразсъдъци, вярвания и заблуди.

Дейност 1.2a и Дейност 1.2б
Необходими материали
На обучителите са нужни Насоки 1.2a, Дефиниции и права, Насоки 1.2б, Изграждане на
общи разбирания и указанията към Дейностите, описани тук, флипчарт, флумастер и
мултимедийна техника, ако е налична. Сесията съчетава презентация, индивидуално
упражнение и обсъждане, работа по малки групи и обща дискусия с обратна връзка.

Цел на Дейностите
Двете дейности в този раздел целят прилагането на определенията на ООН и на
Конвенцията на Съвета на Европа относно насилето над жени и съдебната практика по
човешки права като метод за изследване съгласуване на общата цел, приоритети и
задачи на партньорската работа по случаи с висок риск от насилие над жени.
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МОДУЛ 1
Продължителност
1-вa Дейност - 45 минути.
2-рa Дейност - 60 минути.

Преглед на Дейностите
Участниците се приканват да осмислят своите знания и разбирания за ключовите
дефиниции за насилието над жени и твърденията за правата на хората да живеят
свободни от насилие. Това започва като индвидуално упражнение, продължава в
дискусии по малки групи и обща обратна връзка. Следва втората Дейност, която се
провежда като дискусия в малки групи, изследват се възгледите относно общоприети
заблуди и стереотипи, свързани с основния предмет и водещи към някои сподлени
разбирания на проблема за насилието над жени.

Представяне/въвеждане
Обучителят трябва да започне от признанието, че има различни гледища, убеждения и
отправни точки в залата (като се позове на 1.1 „Откъде започвате?”, ако е работено по
него с участниците). Обучителят трябва да признае, че това е обичайно, но работата в
партньорство изисква общи разбирания, за да бъде ефективна.
После обучителят предава дефинициите, показани в Насоки 1.2a. Tе се представят на
участниците чрез мултимедия, флипчарт или на хартия, според обстоятелствата.

Насоки 1.2a, Дефиниции и права
1. Насилие над жени - дефиниция.
„... насилие над жени означава всеки акт на полово обусловено насилие, който
причинява или може да причини физическо, сексуално или психическо увреждане
или страдание на жени, включително закани за такива актове, дебнене, принуда или
произволно лишаване от свобода, извършен в обществения или личния живот.”
Обединени нации, 1992, пар. 6; и Платформа за действие, 4-та Световна
конференция на ООН за жените, цитирана от WAVE 2000, стр. 14.
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PROTECT II
2. Правото на живот, свободен от насилие.
Страните предприемат необходимите законодателни и други мерки за подкрепа и
защита на правото на всеки човек и особено на жените да живеят без насилие в
публичната и в частната сфера.
Конвенция на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и
домашното насилие, 2011, Член 4

Обмислете дефинициите и твърденията по-горе.
Отговорете първо за себе си на следните въпроси. После обсъдете отговорите с
колеги в групи от по 2-3. Подгответе се за обратна връзка по обсъжданията в поголяма група.
1. Познавам ли тези дефиниции от международните и европейски документи
относно човешките права?
2. Прилагат ли се те от моята служба?
3. Ако не, коя дефиниция използваме? Какви са разликите?
4. Какво може да липсва в нашата дефиниция?
5. Какво правя аз (или ние в службата) за прилагане на тук представените
дефиниции и твърдения на практика?
6. Какво правя аз (или ние в службата), което може да омаловажи тази
дефиниция и това право?
7. Как възгледите ми влияят на професионализма ми и на организацията,
към която принадлежа?

Указания за участниците
Дейността, разработена в Насоки 1.2б първо се провежда индивидуално като на
участниците се указва да отговорят на поставените въпроси. Обучителят трябва да ги
насърчи да довършат упражнението откровено, доколкото е възможно, но като ги
предупреди, че после ще трябва да споделят отговорите си с колеги.
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Насоки за обратна връзка
Обучителят приканва участниците да споделят наблюденията си в групи по 2-3. Обща
обратна връзка може да се получи по разни начини, например като се помоли всяка
група устно да открои откритите ключови точки или групата да обобщи наблюденията
си на лист от флипчарт, който после да се сложи на стена, за да се види от всички
останали участници и да се ползва по-късно в обучението. Обучителят трябва да
открои важните съвпадения в получената обратна връзка и по-специално появилите се
позитивни предложения и решения за по-пълното възприемане на тези дефиниции и
твърдения.
После обучителят приканва участниците към работа в групи от по двама или трима за
провеждане на следващите задачи по Насоки 1.2б.

Насоки 1.2б, Изграждане на общи разбирания
В групи от по 2-3 обсъдете следните теми, отнасящи се до насилието над жени.
Обсъдете причините за Вашите отговори и се подгответе за обратна връзка за
Вашата дискусия в по-голяма група.
1. В повечето случаи на раздяла на партньори или разводи няма домашно
насилие. Вярно или невярно?
2. Една от най-ефективните и безопасни стратегии за предотвратяване на
насилието е жертвата да напусне своя партньор насилник. Вярно или
невярно?
3. Дори при партньор насилник, контактът с всеки от родителите е добър за
детето. Вярно или невярно?
4. Насилието над жени често е еднократен инцидент. Вярно или невярно?
5. Повече майки убиват деца, отколкото бащи. Вярно или невярно?
6. Родителите знаят кое е най-добро за техните деца. Вярно или невярно?
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PROTECT II
След като обсъдите горните твърдения, обучителят ще Ви представи насоки за
обратна връзка.
После, отново в групите си, обсъдете следното:
7. Как споделено партньорско виждане по тези и други въпроси относно
насилието над жени може да подобри отговора на службите и да насърчи
стратегии за гарантиране сигурността на жените и децата?
8. Къде споделеното виждане по приоритетен въпрос е още проблематично?
9. Как могат да се преодолеят тези различия в нагласите на службите?

Бележка за обучителя
Показваме Насоки за обратна връзка, заимствани от Женската нацонална
комисия на Англия 23. Обучителите могат да изследват такива данни по
различните теми, получени от повече местна, регионална и национална
информация по въпроса.

Насоки за обратна връзка
Обучителят приема обратната връзка от проведената дискусия като подчертава
следните ключови точки от информацията:
1. В повечето случаи на раздяла на партньори или разводи няма домашно
насилие. Невярно. Около 75% от родителите сочат, че домашното насилие
е възникнало по време на интимна връзка.
2. Една от най-ефективните и безопасни стратегии за предотвратяване на
насилието е жертвата да напусне своя партньор насилник. Докато в някои
случаи това може да е вярно, има и много свидетелства, че жените са в
повишен риск от насилие и убийство след напускане на партньорите
насилници.
3. Дори при партньор насилник, контактът с всеки от родителите е добър за
детето. Невярно. Сигурността и благополучието на децата е първостепенна
23

Women’s National Commission (2004) Myths and Facts about Domestic Violence and child contact. WNC.
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МОДУЛ 1
грижа при преценка на контактите. Службите трябва да гарантират, че
контактите се осъществяват, ако е подходящо и при обстоятелства, които
не поставят жената и нейните деца в риск от увреждане. Зависи от
естеството и качеството на родителския капацитет на контактуващите
родители.
4. Насилието над жени често е еднократен инцидент. Невярно. Проучванията
за разпространение на домашното насилие изтъкват, че много инциденти
на злоупотреба и насилие обикновено биха настъпили, често в значителен
период от време преди първия сигнал до властите или сружбите за услуги.
5. Повече майки убиват деца, отколкото бащи. Невярно. Общият профил на
домашното насилие се характеризира с много повече мъже детеубийци,
отколкото жени. Мъжете, които убиват децата си, е по-вероятно да са били
насилници спрямо детето и партньора, преди детеубийството.
6. Родителите знаят кое е най-добро за техните деца. Трудно да се каже, тъй
като явно не винаги е така. Мнението на жената обаче е жизненоважно,
както ще се види в 1.3. Все пак, в случая вероятно мнението и правата на
децата налагат отделно представителство за осигуряване на гаранции за
тяхното благополучие.
Възпирето от Женската национална комисия, Федерация в помощ на жени, Англия. 24
Обхватът на общата основа, постигнат от дискусиите в малки групи може да варира
при различни обучителни събития, но едва ли в някое от тях няма да се открие нищо
общо между участниците. Тази Дейност започва по-ясно да разкрива области на
съгласие и засилва ключовото послание, че споделените разбирания, особено по
дефинициите относно въздействието на насилието и правата, е основно за работата в
сътрудничество и за подобряване сигурността на жените и децата. Различните
гледища също трябва да се обсъждат открито като част от процеса на партньорство,
за да се гарантира, че приоритетите и насоките за действие са съгласувани и
споделени от всички.
Полезни източници за Раздел 1.2
Конвенция на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и
домашното насилие 2011, Член 4. https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?id=1772191.

24

Ibid.
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PROTECT II
Принципи на овластяване, ангажиране и подкрепа

1.3
Цели

Tози раздел ще разгледа:
• Ползите от центриран към жертвата подход.
• Признаване на знанието на пострадалия и централната роля в идентификация на
риска и управление на безопасността.
• Важността на овластяването, подкрепата и спечелване доверието на жената.

Въведение
Когато се работи с жертви, при които има висок риск от насилие от страна на интимен
партньор, основният фокус трябва да бъде:
• Да се защити човешкото право на жената и нейните деца да имат живот,
свободен от насилие.
• Да се осигури безопасността им.
• Да се предотврати бъдещо насилие.
• Да се насърчи жената да установи и разбере естеството и рисковете за нея.
Мерките, които практикуващите прилагат, може да имат пряко въздействие върху
живота, здравето и свободата на пострадалите от насилие и техните деца. Този
потенциал трябва да е винаги в центъра на всякакви съображения.
Ключова точка в обучението
Тъй като жената познава извършителя много добре, мнението й за риска е
определящо при преценка на степента й на застрашеност.
WAVE (2010) ПРОТЕКТ I 25
Страните ще следят за това, че политиките… поставят правата на
жертвата в основата на всички мерки и да бъдат прилагани чрез ефективно
сътрудничество между всички релвантни агенции, институции и организации.
Съвет на Европа, 2011 26
25

WAVE (2010) Daphne Project PROTECT - Identifying and Protecting High Risk Victims of Gender Based Violence - an
Overview http://www.wave-network.org/start.asp?ID=23494&b=15.
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Ползите от центриран към жертвата подход
Когато се прилага центрираният към жертвата подход:
• жената трябва да има активна роля при вземане на решение и предприемане на
стъпки за осигуряване на безопасността.
• тя бива изслушвана и
• тя получава уважителен отговор.
Състоянието “жертва на насилие” не прави жената беззащитна или невежа. Тя може
да има огромни страхове, може да се чувства безсилна и може в твърденията и
поведението й да има непоследователност, но въпреки това тя има право да води
живот, свободен от насилие и да взема решения за себе си.
Практиците изглежда често се фокусират върху прекратяването на насилническата
връзка като първостепенна цел. Но причините, поради които пострадалата може да не
избере да направи това, са разнообразни и сложни. Трябва да се признае, че това е
решение на пострадалата и да се настоява тя да прекрати връзката, нарушава нейните човешки права, както гласи Европейската конвенция за човешките права (Член 8).
Решението да остане обаче не ограничава другото й човешко право – да бъде
свободна от насилие и е важно практиците да признават това.
Центираният към жертвата подход цели да постигне обща стратегия за управление на
безопасността, която жената приема за релевантна и където отговорностите,
действията и ангажиментите са ясно определени и съгласувани. Където има ясно
чувство за принадлежност и отговорност на всички участващи страни в планиране на
управлението на безопасността, включително на самата жена, много по-вероятно е
стратегиите за намаляване на риска да са успешни.

Знанието и централната роля на пострадалия за идентифициране на риска
и управление на безопасността
Овластяването дава на жените куража да променят живота си и да предприемат
стъпки срещу партньора насилник. Въпросът тук, обаче, дали жената напуска връзка с
насилие, е един от главните индикатори на риска, че в бъдеще може да се появи
насилие, често ескалиращо по жестокост.
26

Council of Europe (2011) Convention on preventing and combating violence against women an domestic violence. Article
7,2. http://conventions.coe.int/Treaty/EN/Treaties/Html/210.htm.
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PROTECT II
В общуването при работата в сътрудничество, предприетите действия и решенията
трябва да са прозрачни, за да чувства жената, че службите работят с нея, а не й
налагат рамка. Пълната загуба на власт и контрол ще да е била същността на нейните
преживявания като жертва и тя няма да повтори това в отношенията си със служби,
чиято роля е да я защитят и подкрепят.
Затова, за да могат практикуващите да добият подробна и задълбочена оценка на
рисковете, отнасящи се до ситуация на домашно насилие:
• те трябва активно да се ангажират с жертвата;
• нужен е обстоен процес на събиране на информация за естеството и обхвата на
историята на развилите се насилие и контрол. Трябва да се изследва опита от
миналото и настоящето като закани за убийство и тежки увреждания.
(В Модул 2 от тези Помагала е изследвана гама от признати параметри и индикатори
на риска.)
Реакциите към домашното насилие трябва да са специфични и добре обосновани.
Непредприемането на мерки за безопасност може да доведе до нарастване на риска и
да се окаже животозастрашаващо за жените и техните деца.
Най-голям източник на информация е самата жена. Тя трябва да е в центъра на всички
интервенции и трябва да се направи всичко от службите, за да й се позволи да се
включи активно и да бъде информирана за всяка стъпка. Застъпничеството и
включването на независима женска организация, която да информира и представлява
пострадалата във връзка с нейните права и нужди, е добър пример как пострадалата
на практика да се овласти за участие по-нататък в партньорството за управление на
безопасността.
В края на този раздел са изброени други средства, изследващи овластяването на
пострадалите като „експерти по неволя”.

P 37

МОДУЛ 1
Спечелване доверието на жената
Спечелването на доверието на жената е съществено за ефективната превенция на
насилие. Трябва да се помни, че извършителите често се опитват да разколебаят
вярата и доверието, които жертвите може да имат в способностите на други хора и
организации да им помогнат и да ги подкрепят. Явни характеристики на насилствено
поведение на извършителя могат да включват:
• Омаловажаване на преживяното от жертвата.
• Подценяване на способността й да взема решения, засягащи личния й живот.
• Изолирането й от останалите.
• Убеждаването й, че никой няма да й повярва и помогне.
• Други стратегии, използвани за спечелване на власт и контрол над жертвата,
като финансова, емоционална и психическа злоупотреба. 27
Ефектът от това може да включва загуба на самооценка и доверие в себе си. Да се
създаде хармония и да се изгради доверие е изключително предизвикателство в
такава ситуация. Жената може да има негативни преживявания и недоверие поради
по-ранен контакт с „подпомагащи” професии.
Практиците могат лесно да преценят най-добрия начин за справяне в ситуацията на
домашно насилие въз основа на техния професинален опит и знания за общите
рискове в тези случаи и наличните услуги. Всяка ситуация обаче изисква преценка като
нов, уникален и индивидуален опит. Без цялостна преценка на становището на жената,
препоръчваните действия за безопасност могат просто да се окажат нереалистични и
непостижими.
Където се появи конфликт на права, да речем, с оглед на потребностите и защитата на
деца, практикуващите трябва да осигурят изслушване и съобразяване на всички
гледища чрез застъпничество и подкрепа. И тогава решението за приоритетизиране на
едни лични права пред други ще бъде вече интегрална част от партньорския процес на
управление на безопасността.
Даже и при първоначална съгласуваност с постралалата от насилие, мярката за
сигурност пак може да не сработи за прекратяване на насилието или ситуацията да се
промени и да ескалира отново. Затова е важно да се държи връзка с пострадалата, за
27

WAVE (2000) Training manual on Combating Violence against Women: http://www.wavenetwork.org/images/doku/manual.pdf 18 Nov. 2011, pp.43-62.
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PROTECT II
да се уведомят незабавно практиктиците и службите за всяка промяна в риска и да
реагират незабавно. Ефективната комуникация, преоценка и реакция, които са
жизнено важни за пострадалата, ако е уверена, че управлението на безопасността е
продължаващ динамичен процес, нещо повече от еднократен опит и затова тя може да
вярва, че партньорствата на службите ще защитят нея и децата.
Практикуващите трябва да приемат, че някои жени никога няма да се ангажират и да
сътрудничат с подкрепящи служби и причините може да се простират извън въпроса за
ангажиране и спечелване на доверие. Жената има пълното право да се въздържи, в
правото си на личен живот и да запази аспекти на лична информация. Това може да й
помогне да има известен контрол над ситуацията и практикуващите трябва да знаят,
че жените могат да поставят граници, да не ги притискат да си „кажат всичко”.

Ключова точка в обучението
Запомнете, че:
Жертвите на домашно насилие често преживяват следното:
• На тях извършителите им казват какво да правят и какво да не правят.
• На тях им се нарежда от извършителите.
• На тях се гледа като на проблем от извършителите.
Ако жената усети, че този подход се повтаря по някакъв начин от службата
за подкрепа, тя вероятно няма да се довери. Затова, моля имайте предвид:
• Необходимостта да изслушате жертвата внимателно.
• Нуждата да спечелите доверието й, за да Ви сподели цялата си история.
• Признание, че практикуващият трябва да работи с жертвата, за да научи
най-добрия начин да й се помогне според нея, а не да прецени и наложи
това, което се счита за най-добро за нея.
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Дейност 1.3
Необходими материали
Презентационни материали: Насоки 1.3 по ключовите принципи на овластяване,
ангажиране и подкрепа – мултимедийни презентации или на хартиен носител, 3 до 5
стола.

Цел на дейността
Дейността цели опознаване на притесненията и дискомфорта при необходимост от
разговор за преживяното насилие и ангажиране на непознати хора в ситуация с
непознати условия и с неясен изход. Да се подчертае нуждата от кураж да се съгласиш
за това. Следва презентация и дискусия за принципите на овластяване, ангажимент и
подкрепа.

Продължителност
45-60 минути.

Указания за участниците
Столовете (3-5) се слагат пред аудиторията (според броя участници в обучението).
Обучителят кани 3-5 души да дойдат и да заемат местата на столовете за ролевата
игра. Естеството на ролевата игра не се уточнява.
За насърчаване на хората да участват, обучителят използва фрази като:
• Нищо лошо няма да ви се случи.
• Аз ще ви пазя.
• Това няма да е опасно за живота.
• Вярвайте ми.
• Няма да ви се подиграваме.
• Аз гарантирам за вашата безопасност.
• Не бойте се.
След като всички столове се заемат, обучителят благодари на „ролевите играчи” за
тяхното желание и смелост.
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После обучителят пита останалите участници от аудиторията най-общо:
• Защо вие не се включихте в ролевата игра?
• Страх ли ви беше?
• Не ми ли повярвахте?
• Не ме ли слушахте?

Насоки за обратна връзка
Наблегнете пред групата, че никой от аудиторията няма да загуби работата си, живота
си, децата си или дома си, ако участва в тази ролева игра. Иска се само кураж,
доверие към фасилитатора и желание да се опитват неща и да се експериментира с
непознатото. Различни са степените на желание да се направи това. Причините са
разнообразни и специфични за всеки поотделно. Защо някои се включиха с повече
готовност от други? Имали ли са някои от тях повече информация, преди да се
съгласят? Имали ли са усещане, че контролират ситуацията?
Направете връзка с очакванията на практикуващите за нуждите на жертвите да бъдат
точно насърчени чрез услуги за подкрепа и интервенция и колко кураж се изисква за
стъпката напред към това.
После обучителят представя и обсъжда Принципите на овластяване, ангажиране и
подкрепа, развити в Насоки 1.3, в контекста на представената по-рано информация в
този раздел и препоръчаните допълнителни източници.
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Насоки 1.3, Принципи на овластяване, ангажиране и подкрепа
Ползите от центриран към жертвата подход
• Жената има активна роля в избор и прилагане на мерки за сигурността й.
• Тя бива изслушвана.
• Тя получава отговор.
• Стратегията за управление на безопасността е общо дело.
• Има по-голяма вероятност за успех.
Признание на централната роля на жената за идентифициране на риска и за
управлението на безопасността
• Най-големият източник на знания е самата жена.
Овластяване, подкрепа и спечелване на доверието на жената
• Всички права и отговорности са ясно определени, обсъждани и съгласувани в
партньорство. Застъпничеството за правата на жертвите и децата им се
предоставя като част от партньорството.
• Службите остават отговорни и последователни като гарантират, че те
предприемат действията и предоставят подкрепата, които са съгласувани.
• Навременно отреагиране на информация относно промени в обстоятелствата.

Ключова точка в обучението
Жената трябва да е в центъра на процеса на сътрудничество. Тя има право на
активно участие и осведоменост на всеки етап от оценка на риска и управление
на безопасността.
Следващите изводи в този раздел, доколкото се отнасят до многоведомствената
работа по риска, са доразвити в Модул 2.
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Полезни източници за Раздел 1.3
WAVE Manual Bridging Gaps – From Good Intention to good Cooperation (2006):
Participation of survivors. стp. 58 – 61, за сваляне от: http://www.wavenetwork.org/start.asp?ID=289&b=15.
Hague, G., Mullender, A., and Aris, R. (2003) Is Anyone Listening? Accountability and
women survivors of domestic violence. Routledge, London.
Hague, G., Mullender, A., and Aris, R. (2002): Women’s Aid England: Professionals by
experience: Guide to service user participation and consultation for domestic violence
services.
http://www.womensaid.org.uk/page.asp?раздел=0001000100140008&разделTitle=Re
ports+%26+Books
Европейска конвенция за правата на човека
Член 8 – Право на зачитане на личния и семеен живот:
Всеки има право на зачитане на неговия личен и семеен живот, на неговото
жилище и тайната на неговата кореспонденция.
Член 2 – Право на живот:
Правото на живот на всеки се защитава от закона.
Член 3 – Забрана на изтезанията:
Никой не може да бъде подложен на изтезания или нечовешко или унизително
отнасяне или наказание.
Съвет на Европа, Канцелария за договорите:
http://conventions.coe.int/Treaty/en/Treaties/Html/005.htm
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Партньорски подход: какво представлява и защо е

1.4

важен?
Цели
В този раздел ще разгледаме:
• Защо партньорската работа помага за справянето с домашното насилие и за
намаляване вредите за жени и деца;
• Някои първи стъпки, които може да се предприемат за създаване на
партньорства;
• Как да открием възможните спънки и бариери за съвместната работа;
• Някои подсказани идеи и добра практика за справяне с тези спънки и бариери.

Въведение
Партьорската работа е трудна и с предизвикателства. Там често има голяма разлика
между политическите изявления и това, което действително се постига на пракика:
Основен акцент в държавните насоки и местните стратегии е, че работата в
партньорство е трудна. От значение са различията в организационната
култура, терминология, практика, оперативни приоритети и подготвеност.
Всеки гледа на останалите партньори с доза професионален скептицизъм и
понякога дори с неприкрито недоверие. Съвместната работа в многоведомствените групи е трудна поради разликата в интересите, приоритетите и
практиката. (Tепли, 2010) 28

Дейност 1.4
Необходими материали
Флипчарт с листове и флумастри, мултимедия и слайдове със следващите насоки.
Този метод на представяне съчетава презентацията с въпроси и отговори, работа по
дейностите и спорните въпроси в малки групи.

28

Tapley, J. (2010) Working Together to Tackle Domestic Violence. in: Pycroft, A. and Gough, D. (Eds) Multi Agency Working
in Criminal Justice. Bristol: Policy Press.
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Цел на дейността
Да насърчи участниците към преосмисляне защо съвместната работа е важна и да се
видят ползите от това да се работи заедно. Упражнението е дълго и е в пет части.

Продължителност
Провеждането на всяка част от Дейността отнема по около 30 минути.

Представяне/въвеждане
Обучителят може да започне сесията като прикани всички да обсъдят две неща:
• Защо е важно да се работи заедно?
• Каква е ползата от съвместната работа?
Отговорите на групата може да послужат за представяне на ключовите послания за
тази сесия като вид въведение.

Ключови послания за тази сесия (това може да е встъпителен слайд)
• Съвместната работа намалява риска от тежко увреждане или смърт на
жертвата.
• Подобрява безопасността, здравето и благосъстоянието на жертвите и
техните деца.
• Дава повече възможности и повече интегрирана безопасност.
• Управлява плановете за намаляване на риска за жертвата.
• Жертвите получават координирна, по-достъпна и ефективна реакция.

След това обучителят може да попита:
• С какво наистина съвместната работа ни помага за по-добро справяне с
насилието над жени?

Насоки за обратна връзка
Ще има набор от реакции според местния опит и наличните услуги. Обучителят трябва
обаче да заложи на груповите реакции за преход и представяне на следния слайд:
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Схема 1.4, „Колелото на партньорството ни помага за…” показва как съвместната
работа може да допринесе за цялостната безопасност на жертвите и децата.

Схема 1.4, „Колелото на партньорството ни помага за...”

Колелото на партьорството показва жертвата и децата й в „центъра”, подкрепяни от
службите за услуги за жени, които имат особена роля на представители на
пострадалите при многоведомственото партньорство. По-малките кръгчета показват
семейството на жената, общността и социалното обкръжение, които често я насочват
към услугите за подкрепа на жени. По-големите кръгове представят държавните
институции, полиция и съдебна система, както и много други служби и дейности,
необходими за осигуряване на безопасност. Те не са винаги еднакви по обхват и
ресурси, а някои са по-далеч от жертвата от други. Всички те трябва да се включат в
осигуряването на безопасност. Силната връзка и партньорството на тези служби и
услуги са решаващи за цялостното и качествено обгрижване на жената. Представете
си, че тези агенции и услуги са „спици” в Колелото, които осигуряват безопасност на
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„центъра”. Aко липсва някоя спица, намалява якостта и ефективността на колелото.
“Каплата” на колелото е общата цел – безопасността на жената и детето.
Бележка за обучителя
Признато е, че в регионалния и местен контекст, не всички функции от Колелото
на партньорството, ще важат за всяка страна. В приложенията е дадена
адаптирана версия на таблицата, където обучителите могат да изтрият или
заменят данни за агенциите, които са неотносими. „Семеен съд”, например, не е
относимо понятие за цялата европейска общност.
Метафората „Колело на патньорството” може да накара участниците да се замислят
за тяхната роля и отговорности за намаляване на травмите за жертвите и децата им.
Колелото на партньорството трябва да се представи на хартиен носител и на слайд.
Колело на патрьорството
Действията на различните служби трябва да са тясно взаимосвързани и да
образуват цялостна мрежа за подкрепа, с участие на всички отговорни.
Партньорите трябва да осигурят пълнотата на Колелото на партньорство, с
жертвата в центъра, представлявана в многоведомствения орган от
независима служба за подкрепа на жени, на която тя вярва, както и всички
необходими компоненти, обстойно преценени и адресирани. Трябва да се
поддържат услугите и подкрепата от различните сектори на колелото, както
и диалогът между партьорите-участници, иначе жертвата ще бъде изложена
на още по-голям риск. Главната цел на намесата и на Колелото на
партньорството трябва да са защитата и безопасността на жертвата. Всяка
намеса трябва да е адекватна и ефективна, за да е наистина в помощ на
жертвите и да предотврати повторно насилие.
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Дейност 1.4a, Първа част
Насоки за 1.4a, Дискусионна задача
Представете си реакциите към и управлението на насилието над жени на работното
Ви място и в региона като едно Колело на патньорство.
• Избройте силните страни на Вашето Колело на патньорство в регона Ви.
• Как тези силни връзки намаляват вероятността за ре-виктимизация?
После:
• Избройте слабите страни на Вашето Колело на патньорство в регона Ви.
• Как тези слаби връзки повишават риска от ре-виктимизация?
• Избройте възможни действия на местно ниво за подобряване на Колелото на
партньорство.
Накрая:
• Научихте ли нещо от отговорите си за силните страни, които може да
използвате за подобряване на установените от Вас слаби връзки?
Например, успехите и партньорството от една област може понякога да се пренесат
в друга. Ако няколко служби се съгласят, че някоя връзка е слаба и застрашава
безопасността на жертвата, това може да обоснове първа стъпка към промяна.
Избройте научените полезни неща или точки тук:
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PROTECT II
Насоки за обратна връзка
Tова трябва да стане на 4 етапа:
1. Списък на предимствата и как те подпомагат ефективните реакции срещу
домашното насилие.
2. Списък на слабости и области, които могат да доведат до ре-виктимизация.
3. Възможни действия по отношение на слабите връзки.
4. Изводи и добра практика от предимства, които могат да допринесат за
подобравяне на Колелото на партньорство.
На участниците може да се раздадат Насоки с “Колело на партньорството” без
нанесени линии и да ги приканите те да очертаят къде са предимствата и слабостите
като например, нанесат предимствата с удебелени линии и индикират слабостите
с прекъснати линии. Tова може да им помогне да се насочат към областите за първи
стъпки. За тази част от дейността обучителите трябва да раздадат “Колелото на
партньорство” без нанесени линии (Насоки 1.4б). Ако разликите в естеството на
предлагани услуги са твърде съществени, обучителите могат да решат да използват и
изцяло непопълнено колело (Насоки 1.4в), като позволят на участниците да определят
кои служби са включени и трябва да бъдат включени в партньорската работа като се
съобрази естеството на настоящото ниво на комуникация помежду тях.
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Насоки 1.4б
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PROTECT II
Насоки 1.4в
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Бележка за обучителя
Важно е участниците да изброят постижими действия, които да се извършат на
местно ниво за подобряване на Колелото на партньорство с жертвите.

Дейност 4б, Втора част: Първи стъпки за добра практика
Цел на дейността
Да насърчи участниците да определят някои първи стъпки към партньорство, които те
да предприемат и някои първоначални действия, които те да се извършат след
обучението.

Представяне/въвеждане
Проведете дейността чрез Насоки 1.4г. Поканете участниците да направят тази
дейност първо индивидуално, а ако има време и да споделят отговорите си с друг
участник. Ако упражнението не е много ясно, обучителят може да подскаже първите
стъпки, за да подпомогне участниците. Участниците трябва да се приканят да обсъдят
всяка точка и как ще постъпят те.

Насоки 1.4г, Действия, които да се предприемат
• С кого работите успешно в момента?
• Могат ли партньорите Ви да Ви помогнат за достъп до други служби?
• На кого ще се обадите и какво ще кажете?
• Какви общи цели и задачи можете да си поставите?
• Ще помогнат ли факти, цифри и мнения/опит за жертвите в случая?
• Концентрирайте се върху безопасността на жертвата като основна цел –
опитайте се да установите това като главна ценност.
• Преценете най-малката работна структура, която Ви е нужна за начало.

Ще е полезно ако участниците могат да предвидят как организациите им ги виждат.
Познаването на другите служби е важна първа стъпка в изграждане на партньорство.
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PROTECT II
Дейност 1.4в, Трета част: Как други организации/служби гледат на нас?
Цел на дейността
Да се насърчат участниците да изследват как гледат на другите организации/служби и
как другите виждат тях.

Представяне/въвеждане
Проведете дейността чрез Насоки 1.4e. Обучителите трябва да помолят участниците
да изпълнят упражнението по двойки като си кажат един на друг как всеки вижда
организацията/службата на другия, на база въпросите по-долу. Това може да звучи
трудно, но е важно да се подтикнат към открита дискусия като на участниците се
обяснява да се отнасят към различията и конфликтите открито и с уважение. Институциите не винаги са съгласни, а понякога да видиш собствената си служба, както
другите, е тежко. Споделянето на тези виждания обаче е първата стъпка по пътя към
партньорството.

Насоки 1.4e, Как гледаме на другите организации/служби? Как те гледат
на нас?
Отделете около 10 минути за това. Когато се мисли за партньорска работа е важно
да се мисли как ние гледаме на другите организации/служби и как те гледат на нас.
Изберете организация/служба, с която сега работите или бихте искали да работите и
помислете по следните въпроси:
• Какви са целите и задачите на тази организация? Как се финансира и
управлява? Какъв е техният принос за намаляване на домашното насилие
срещу жени? С какво допринасят те? Какви причини биха им попречили да
предоставят дадена услуга?
• Какво мислите за тази организация/служба? Какъв опит имате от работа с тях?
Кое е положително и работи добре? Има ли някакви проблеми? Вярвате ли им?
Можете ли да им се доверите? Мислите ли, че задачите им са по-лесни от
Вашите? Вашата организация/служба по-силна или по-слаба е от тяхната?
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Насоки за обратна връзка
Това ще разкрие как понякога практикуващите не знаят това, което трябва да знаят за
други служби и че може да не са наясно със своите главни цели, роли и отговорности,
особено по начина, по който ги виждат и степенуват. Това неминуемо ще доведе до
сблъсъци, конфликти и различни приоритети в партньорската работа. Често има силни
предубеждения, негативни нагласи за другите, недоверие и дисбаланс на властта,
което произтича понякога от предишен негативен опит с тази организация. Ако тази
дейност се прави в смесени групи от различни служби, то може да разкрие, че
участниците често имат едни и същи грешни представи, лоши предубеждения и липса
на доверие един към друг и повечето участници ще видят властовите различия като
ключов въпрос. Предубеждения и негативните нагласи един към друг често са на една
обща основа. Те може да станат фокус на първите стъпки към партньорство, например
чрез:
• Обменяне на информация по главните цели, ценности, роли и отговорности.
• Анализ защо мислят, че са прави в преценките си и защо може да грешат.
• Фокусиране върху реалния проблем или пречка за съвместна работа и стремеж
за отстраняването му заедно.
• Идентифииране на пречки за доверие и стремеж за премахване на поне една.
• Обучителят може да използва тези точки в обобщителен слайд.

Дейност 1.4г, Четвърта част: Работа за ефективни партньорства
Цел на дейността
Да разработи първите стъпки към ефективна партньорска работа и да подпомогне
участниците да определят критерии за успех и какво да направят, за да осъществят
партньорство и многоведомствена работа.

Представяне/въвеждане
Развиването на партньорската дейност отнема време и усилия като по този път има и
трудности, предизвикателства и спънки. За начало на дискусията за първите стъпки
използвайте следните Насоки 1.4ж (или ги представете като слайд).
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PROTECT II
Насоки 1.4ж, Работа за ефективни партньорства
Ефективните партньорства отнемат време и усилия като в този път има и трудности,
предизвикателства и спънки:
•

Липса на стратегическо планиране сред службите.

•

Липса на доверие между службите.

•

Различни ценности, възгледи и притеснения на НПО и институциите, както и
между самите държавни институции.

•

Противоречия в законодателството.

•

Финансови рестрикции и ограничени ресурси.

НО ВИЕ НЕ МОЖЕ ДА ОЧАКВАТЕ ВСИЧКО ДА Е СЪВЪРШЕНО!
ПОСТАВЕТЕ НАЧАЛОТО!
Адаптирано по Lloyd (1994) 29; Hague, Malos and Dear (1996) 30.
Вж. също Bridging Gaps (2006), глави 9 и 10, WAVE. Налична на страницата на WAVE:
wave-network.org

Най-добре е участниците да възприемат себе си като движещи се към ефективно
партньорство, в което пътуване има различни етапи.
В следващата част от дейността участниците ще се приканят да се фокусират върху
създаване и развитие на тяхното “Колело на партньорство” на местно ниво. Може да
се работи индивидуално или по малки групи. Помолете участниците да помислят:
С какви проблеми очакват да се сблъскат при първите си стъпки и какво ще правят със
служби и хора, които не харесват идеята за партньорство. Например:
• Полезно ли ще е да се опитате да установите от какво се опасяват другите?
• Какви притеснения и тревоги може да имат другите за съвместна работа? Как те
да се преодолеят?

29

Lloyd, C. (1994) The welfare net: how well does the net work? Oxford: Oxford Brookes University.

30

Hague, G., Malos, E., and Dear, W. (1996) Multi-agency work and domestic violence: A national study of interagency
initiatives. Bristol: The Policy Press.
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• Как да изградим в тях доверие? Например, какво е действало добре при тях
преди и какво могат да използват сега? Задайте въпроса „Защо Вие вярвате на
другите и защо те Ви вярват?
• Ако Колелото на партньорство наистина е развито на местно ниво, помолете ги
да посочат проблемите, несъгласията и трудностите, които срещат? Какви стъпки
може да се направят за справяне? Какви действия трябва да предприемат за
укрепване на Колелото на партньорство?

Насоки за обратна връзка
Обучителят събира обратна връзка с фокус към позитивните следващи стъпки, които
участниците ще предприемат. При обратната връзка обучителят трябва да признае, че
спънките и противоречията могат да имат негативно отражение в партньорската
работа, особено на ранните етапи, но трябва да продължи и да се съсредоточи върху
критериите за успех в следващия подраздел.

Дейност 1.4з, Пети етап, Критерии за успех
Цел на дейността
Последният етап от Дейността се фокусира върху това как да развием ефективни
партньорства. За да бъде ефективно едно партньорство, да премине в съгласувани
действия и за постигането на значими резултати, партньорската работа трябва да
достигне определени критерии.
Обучителят приканва участниците да обсъдят следните въпроси.
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PROTECT II
Насоки 1.4ж, Резултати от немско изследване на многоведомствена
работа
Проектите за интервенция 31 постигат трайни и всестранни промени, само ако бъдат
изпълнени определени условия:
• Свързване отгоре-надолу (от управленското ниво) със стратегиите отдолунагоре (от практиците на първа линия).
• Обезпечаване на взаимовръзка на структурите и дейностите на държавно ниво
с регионалните структури и дейности.
• Пълно внедряване на резултатите от работата в институционалните структури
на всяка участваща служба.
• Създаване на звена за постоянна връзка, съответни на потребностите на
потребителите.
• Определяне на координацинно звено.
(Федерално министерство на Гермария по въпросите на семейството, възрастните
граждани, жените и младежта, 2004, Working together to combat domestic violence.
Cooperation, intervention research. Findings from the evaluation research assessing
intervention projects against domestic violence, Berlin)

Указания за участниците
1. Отразяват ли тези констатации Вашите собствени впечатления от успешна
многоведомствена работа в партньорство?
2. Как мислите, трябва ли да се изпълнят важните критерии за партньорство при
многоведомствена работа за постигане на добри резултати и трайни промени?

Насоки за обратна връзка
Получете обратна връзка от групата и отразете резултатите. В зависимост от това
какви решения се дават от групата, обучителят може да предложи и следните Насоки
1.4з.
31

Tерминът интервенционни проекти се използва в немскоговорящите страни (Германия, Швейцария, Австрия) за
многоведомствени сдружения, които работят на различни нива – местно, регионарно и национално и с различна
степен на институционализация.
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Насоки 1.4з, Критерии за успешно партньорство и многоведомствена
работа
• Ангажимент на всяка служба за партньорска работа, включително и за редовно
и активно участие.
• Избор на лице, отговорно за поддържане на процеса на вземане на решения.
• Ангажимент за прилагане в собствената организация на резултатите от
постигнатите споразумения в многоинституционалното партньорство.
• Координатор за многоинституционалното партньорство (може и на ротация).
• Обезпечаване на минимум важни ресурси за поддържане на партньорската
работа (персонал, финансиране, материали и др.).
• Общо разбиране на проблема.
• Споделено от всички изявление за мисията и възгледите.
• Анализ на статуквото и на необходимостта от промени.
• Процес на редовно консултиране с пострадалите от насилие.
• Разработване на значими партньорски цели и оперативни задачи, със
съгласувани стратегии за това как да се постигнат тези задачи.
• Писмен план за действие и развитие на партньорството със срокове.
• Редовна преценка на дейностите и адаптиране.
• Връзка между дейността на многоинституционалното партньорство с други
свързани инициативи.

Обучителят трябва да напомни на участниците, че чрез тази конкретна обучителна
сесия е поставено началото на някои от предложените по-горе решения!
В заключение, развиването на партньорства е:
По-скоро маратон, отколкото спринт; искат се издръжливост, търпение,
траен ангажимент и страст за постигане на целта за съществено намаляване на насилието срещу жени и деца – цел, която определено не е постижима самостоятелно в обществото, а само в екип от ангажирани служби и
лица.
(От „Bridging Gaps”, стp. 82. WAVE. налично на: www.wave-network.org).

P 58 | ПРОТЕКТ II | Изграждане на капацитет за оценка на риска и управление на безопасността за защита
на високорисковите жертви

PROTECT II
Полезни източници за Раздел 1.4
Федерално министерство на Гермария по въпросите на семейството,
възрастните граждани, жените и младежта (2004), Working together to combat
domestic violence. Cooperation, intervention research. Findings from the evaluation
research assessing intervention projects against domestic violence. Berlin.
Grieger, K., Kavemann, B., Leopold, B. and Rabe, H. (2004) From local innovations to
standards of good practice: Intervention projects and their work. Final report of
evaluation research, налично на: http://www.wibig.uni-osnabrueck.de/wibig1.htm.
Hague, G., Malos, E. and Dear, W. (1996) Multi-agency work and domestic violence: A
national study of interagency initiatives. Bristol: The Policy Press.
Hague, G., Mullender, A. and Aris, R. (2003): Is Anyone Listening? Accountability and
women survivors of domestic violence. Routledge, London.
Hester, M. and Westermarland, N. (2005): Tackling Domestic Violence: Effective
interventions and Approaches. Home Office Research Study 290, London: Home
Office.
Logar, R. (2005) The Austrian model of intervention in cases of domestic violence,
paper for the UN Study on Violence against women. Представено на Срещата на
експертната група към ООН „Насилие над жени: Добри практики за борба и
премахване на насилието над жени” 17–20 май 2005 г., Виена, Австрия.
http://www.un.org/womenwatch/daw/egm/vaw-gp-2005/docs/experts/logar.dv.pdf.
Shepard, M. and Pence, E. (1999) Coordinating Community Responses to Domestic
Violence. Sage Publications, Thousand Oaks.
Standing Together (2011) Standing Together [WWW], London, налично на:
http://www.standingtogether.org.uk.
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1.5

Развиване на еднакъв подход към риска

Въведение
Раздел 1.2 изследва ползата от общи дефиниции и общ език, които трябва да се
изработят и съгласуват от службите, които се стремят да работят в партньорство.
Tози раздел започва изграждането на общия подход, основан на риска, на който се
базира Модул 2. Tози общ подход изисква споделено виждане и разбиране за риска.
Той признава, че винаги се отчита риска при работа с жертви на насилие, но не винаги
с използване на думите „риск”, „оценка на риска” и „управление на риска”. Следващите
насоки илюстрират това и трябва да се ползват за въвеждане в сесията.
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Насоки 1.5a, „Подход, насочен към риска”
„Подход, насочен към риска има за цел идентифициране и оценка на риска за жени
и техните деца, за да се намали риска от причиняване на вреди и нарушаване на
правата им.
Може да се твърди, че в самата същност на женското движение срещу насилието
имплицитно има подоход, насочен към риска: чрез създаването на женски подслони
не само е признато, че жените и децата им са в риск от последваща
виктимизация и насилие, но им се дава и алтернатива на живота с насилника
съпруг и баща. Предоставянето на сигурно място е главна цел на женските
подслони и предлаганите услуги включват технически мерки за сигурност, наред
с индивидуалното планиране на безопасността заедно жените, пострадали от
насилие и техните деца.” (Наръчник на WAVE, „Away from Violence”, 2004).
Терминът „риск” или „оценка на риска” не съществува в по-ранните периоди на
интервенции за справяне с насилието над жени и техните деца. Подслоните за
жени, където по-скоро винаги е обръщано внимание на рисковите фактори чрез
внимателно изслушване на споделеното от жените за насилието, фокусиране
към планиране на безопасността на жените и децата, отколкото на процеса на
оценка на риска. В подслоните за жени винаги е било част от уменията за
професионална преценка да се установи, че понякога за жените и децата има
висок риск от повторно или жестоко нараняване или дори убийство, дори и това
да не е било наричано „оценка на риска”.
WAVE (2004) Away from Violence. European Guidelines for Setting up and Running a
Women’s Refuge, Vienna

След това въведение обучителят трябва да признае, че е възможно да има някои
съмнения относно фокуса върху риска. Обучителят може да отговори на тези
съмнения чрез следния формат на въпрос и отговор с цялата група.
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Насоки 1.5б, Някои важни въпроси
Защо фоксът върху риска помага?
Може да ни помогне да идентифицираме жени, които са в риск от повторно насилие,
тежко нараняване или смърт и случаи, в които насилието ескалира.

Фокусът върху риска, особено в случаи с висок риск от насилие, означава ли
пренебрегване на останалите?
Не. Всички жертви имат право на услуги, които да посрещнат нуждите им и
рисковете, на които са изложени. Признава се, че има редица услуги и интервенции
за жертвите. Фокусът върху висок риск набляга на повишена координация и ниво на
услугите за жертви с висок риск от сериозно увреждане и се стреми да пригоди
услугите към индивидуалните нужди на жертвите и рисковете, на които те са
изложени. Отчита се също, че рискът може да се променя в течение на времето и
една промяна в обстоятелствата може да превърне ниско рисков случай в такъв с
висок риск и така да изисква различна реакция.

Можем ли достатъчно точно да предвидим риска в случаите на домашно
насилие?
Предвиждането на риска е трудно и не е точна наука. Средствата за оценка на риска
са се развили с времето и има общо разбиране относно ключовите рискови фактори,
включително и за жертви с висок риск от сериозно увреждане (вж. Модул Две,
Раздел 2.2 за тези рискови фактори). Тези Помагала наблягат повече на оценка на
риска, отколкото на предвиждането. Не можем на всяка цена да предскажем какво
ще направят извършителите. Вниманието е върху оценката на риска за жертвата,
където случаи и ситуации са цялостно преценени и са развити съответни ефективни
планове за управление на безопасността. (вж. Модул Две).
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Какво фокусът върху риска ни помага да направим?
Може да ни помогне да намерим най-подходящата намеса за спора, трудноситите и
проблемите в случая. В сложни случаи, истинско предимущество могат да бъдат
координираните усилия на няколко служби, работещи в партньорство. Това може да
даде холистичен подход, центриран към жените и може да помогне да се намери
ефективната услуга за жените и децата в риск от увреждане.

Цел ли е самата оценка на риска?
Не, както вече се спомена, оценката на риска е само началото, което трябва да се
последва от ефективното управление на безопасността. (вж. раздел 2.4 в Модул 2).

След това обучителят преминава към основната Дейност в този раздел.

Дейност 1.5, Мислене за риска и безопасността.
Необходими материали
Мултимедия, флипчарт и флумастри, насоките и слайдове от този раздел.

Цел на дейността
Tази дейност цели да помогне на участниците да мислят за риска и да разберат, че
много от тях имплицитно ще извършват оценка на риск по много начини в тяхната
работа, включително и при работа с жертви на домашно насилие.

Продължителност
Провеждането на тази дейност ще отнеме 60 минути.

Представяне/въвеждане
Обучителят припомня на участниците Насоки 1.5a, „Подход, насочен към риска”’ и как
фокусът към риска и оценката на риска са често имплицитни – те се извършват, без
дори да се наричат по този начин.
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Указания за участниците
Чрез Насоки 1.5в участниците трябва да се приканят да помислят за своята работа и
колко често те всъщност оценяват риска и какви решения вземат въз основа на тези
преценки. Това ще им помогне да признаят, че те често носят идеята за риска при
вземането на решения.

Насоки 1.5в, Мислене за риска
1. Помислете за служебния си живот и за решенията, които обикновено вземате.
Колко от тези решения имплицитно са решения за риска?
2. Как в момента правите оценки на риска?
3. Колко точни мислите, че са тези оценки на риска?
4. Какви решения базирате на оценки на риска?
5. Колко добри са тези решения, според Вас?
6. Как в момента правите планиране на безопасността? Съобразявате ли се с
оценката на риска и как?
И сега:
7. Как Вие и Вашата служба ще се възползвате повече от нарочни, надеждни и
точни оценки на риска?
8. Как интервенциите към жертвите ще се подобрят и адаптират към водения от
риска подход?

Насоки за обратна връзка
Вземете кратка обратна връзка по въпроси 1-5 и това бързо ще покаже, че практици и
ръководители често се ангажират с имплицитни оценки на риска. Практиците бързо ще
признаят това и донякъде липсата на точност при извършване на тези оценки. Въпроси
6-8 насърчават участниците да мислят защо и как надеждната оценка на риска може
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да се развие в помощ на жертвите. Обучителят приключва сесията с изброяване на
ползите върху флипчарт. Обучителят може да направи и следното, ако се налага:

Насоки 1.5г, Ползите от подобрен фокус към риска за жертвите
• По-точни реакции на ситуации на влошаване и ескалиращо насилие.
• Повече съответствие на плана за безопасност със степента и естестеството на
риска.
• Координирани действия на кръг от институции към усложнени случаи.
• По-добро планиране на безопасност и повече защита за жени и децата им.

С това завършва Модул 1.
За обобщение Модул 1 включи:

• Общо познание на проблема за домашното насилие.
• Различни гледни точки как да започнем да мислим по въпроса.
• Как да изградим споделени разбирания сред служби и организации.
• Ключови дефиниции и термини.
• Принципи на ангажиране, овластяване и подкрепа.
• Значението и ползите от центриран към жертвата подход.
• Значението на партньорския подход и първи стъпки към съвместна работа.
• Развиване на еднакъв подход към риска.

Модул 2 ще се фокусира върху:

• Добри практики за оценка на риска и планиране на безопасността за жени
жертви на насилие – по-специално Модул 2 се фокусира върху:
• Добри практики за идентифициране на риска и ползване на рискови фактори.
• Добри практики в планиране на безопасността.
• Принципи на ефективна многоведомствена съвместна работа по случаи.
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Сега да преминем към Модул 2.
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Въведение към Модул 2
Този Модул се фокусира върху практики, системи и процеси, които правят възможно
партньорството и подобряват оценката на риска и управлението на безопасността. Поточно, Модулът разглежда:

• Какво трябва да правят службите – ключовите изисквания за ефективно
управление на безопасността.
• Основни процеси и системи за изпълнение на многоведомствена съвместна
работа по случаи.
• Как се идентифицират рискови фактори при случаи на домашно насилие.
• Как се взема професионално решение за добра практика и се подобрява
оценката на риска.
• Най-добри модели за планиране на управлението на безопасността и
нейното предоставяне.

Модулът може да се използва по три начина:

• Да помогне на висшите управленски кадри да преосмислят пригодността за
тази цел на тяхната служба и екип да изготвят висококачествени оценки на
риска и управление на безопасността за жени във висок риск от насилие.
• Да помогне на висшестоящите управленски кадри за изграждане на
необходимите системи и процеси за партньорска работа и особено за
многоведомствена съвместна работа по случаи.
• Да помогне на службите за обучението на техния персонал и подобряване
предоставянето на преките услуги за жени във висок риск от насилие.
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Създаване на ефективни междуведомствени мрежи за

2.1

оценка на риска управление на безопасността
Цели
Целта на този раздел е да насърчи участниците да преценят добри практики на служби
за организиране на процесите за оценка на риска и управление на безопасността и как
да се улесни постигането на положителни промени.

Въведение
За ефективна превенция на насилието над жени и техните деца се изисква активно
управление на намеса на организационно ниво. Този раздел ще изследва как службите
могат да създават ефективни мрежи за добри практики за оценка на риска и управление на безопасността.

Ключова точка в обучението
Два елемента са с основно значение за превенция на насилието и като предпоставки
за ефективна многоведомствена работа и обсъждане на случаи:
• Ясни указания и политики между службите относно справяне с проблема за
насилието над жени и домашното насилие. Ефективни управленски структури и
процедури за оценка на риска и управление на безопасността.
• Обезпечаване на съответни услуги за подкрепа за всички жени, жертви на
насилие и децата им.

1. Ясни политики и добра практика в мрежи от агенции за оценка на риска
и управление на безопасността на жени жертви на домашно насилие
Добрата практика за оценяване и управляване на риска от насилие над жени и за
осигуряване на безопасност, както за тях, така и за децата им се характеризира при
службите чрез развитие на ясни политики и процедурни правила. Това включва ясното
определяне на отговорности, ефективни структури и процеси, насочени към нуждите
на жертвите, с приоритет безопасността им и превенция на бъдещо насилие над тях.
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Примери на добра практика
В няколко държави службите са развили специализирани звена за справяне с насилие
над жени, за да подобрят реакцията към проблема и за повишаване ефективността на
защитата на жертвите. 32 Такива са специализираните полицейски части за домашно
насилие в Испания и Обединеното кралство, където има и специализирани съдилища
за домашно насилие , както и специализираните прокурори в Германия и Австрия.
В Испания полицията е създала интегрирана система за наблюдение на дела с полово
обусловено насилие (ПОН система) за систематична оценка на рисковите случаи и
осигуряване на адекватна намеса за намаляване на риска и защита на жертвите. При
първия сигнал за насилие се извършва първоначална оценка, която после се повтаря
през определено време според нивото на риска (до 72 часа за изключителен риск, 7
дни за висок риск, 30 дни за среден риск и 60 дни за нисък риск). Мерките за защита и
управление на риска и безопасността може да включват, между другото, засилено
полицейско наблюдение и проследяване, мерки за защита, издавани незабавно от
специализирани съдилища, електронни системи за защита на жертвите и електронно
наблюдение за извършителите. 33

Дейност 2.1
Необходими материали
Флипчарт, химикалки, по възможност – проектор и презентационни слайдове и Насоки
2.1a и Насоки 2.1б. Методът на преподаване комбинира работа по малки групи и
обсъждане на презентацията с въпроси и отговори.

Продължителност
Провеждането на тази Дейност ще отнеме около 120 минути.

Цел на дейността
Тази Дейност цели да насърчи участниците да осмислят какво представлява добра
практика за една служба при оценяване на риска и управление на безопасността за
жертви чрез обмен на опит. Висшите управленски кадри, по-специално, следва да се
32

PROTECT I Expert Group Meeting (2010) “Good practice in preventing serious violence and protecting high risk victims”,
26th of May 2010, Madrid.

33

Пак там.
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насърчат да обмислят един по-систематичен подход към управление на безопасността
чрез осигуряване на ясни организационни политики и процедури, с цялостна оценка на
функциите и отговорностите на целия екип. Раздели 2.2 и 2.3 от тези Помагала ще се
занимаят в дълбочина с по-тънките детайли на процедурите за оценка на риска и
управление на безопасността.

Представяне/въвеждане
Обучителят представя на участниците концепцията за добра практика в развитието на
политиката на службите и практиката, както е разработена в Насоки 2.1a. Обучителят
обяснява, че тези примери са били определени като добра практика за управление на
оценка на риска и управление на безопасността от страна на служби, занимаващи се с
подкрепа на жертви и превенция на насилието над жени.
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Насоки 2.1a, Основни белези на добра практика при реакцията на служби
за управляване на риска и безопасността на жени жертви на насилие
1. Ясни писмени политики и указания на службата за справяне с насилието
над жени и домашното насилие. Ефективно приложение и редовна оценка
на такива указания (включително и обратна връзка от пострадалите).
2. Специализирани звена от персонала в рамките на службата, с придобита
квалификация и опит за справяне с проблема.
3. Създадени процедури за определяне на случаи на повтарящо се и тежко
насилие, прилагани последователно и гарантиращи адекватен подход към
всички случаи.
4. Оценка на риска и планиране на безопасността, които активно включват
всички жертви като стандартна процедура (Раздели 2.2 и 2.3 от тези
Помагала изследват това в дълбочина).
5. Мерки за гарантиране сигурността на жертвата при контакт със службата
и с персонала. (Осигурена ли е безопасността на жертвите, докато те
пристигат, престояват и напускат сградата на службата?)
6. Наличие на мерки за сигурност за персонала, обезпечаващи безопасна
работа и за тях. (План за сигурност за службата).
7. Редовно обсъждане на случаи на тежко насилие, фемицид и опит за
фемицид в службата за откриване на недостатъци в практиката и области
за подобряване и съответно адаптиране на политиките и процедурите.
8. Службите участват в многоведомствени партньорства за работа по
управление на риска и безопасността. (Раздел 2.5 изследва по-подробно
тази точка).
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Указания за участниците
Обучителят кани участниците да се разделят на групи и разпределят по 2–3 от горните
елементи на добра практика на всяка група. Ако обучението предвижда и включване на
Раздели 2.2 и 2.3 (Оценка на риска и планиране на безопасността с жертви), тогава
точка 4 не се обсъжда в тази конкретна част. Също ако ще се работи и по Раздел 2.5,
тогава точка 8 не е нужно да се включва тук.
Участниците трябва да обмислят въпросите в началото на Насоки 2.1б и да ползват
таблицата за записване на резултатите от обсъждането им.
Всяка група се кани да представи като обратна връзка отговорите си и обучителят ги
подпомага за дискусия в групата по всяка от точките. Участниците трябва да си тръгнат
с идеи как да приложат някои от тези елементи на добра практика в своите служби.

Насоки 2.1б, Таблица за участниците
Обмислете елементите на добра практика за управление на риска и безопасността,
представени Ви от обучителя.
После обсъдете следните въпроси:
• Имате ли примери или опит от такъв вид добра практика и ако да, какъв е този
опит?
• Можете ли да дадете по-подробни примери от Вашата служба или други
служби за такъв тип практика? (напр., какво съдържа писмената политика, как я
прилагате, с какви мерки разполагате за гарантиране безопасността на жертви,
посещаващи службата Ви; имате ли план за безопасност на персонала, какво
съдържа той, …).
• Какви пречки и трудности може да има в стремежа за прилагане на други
области на идентифицирана добра практика?
• Какви стъпки бихте могли да предприемете за прилагане на други области на
идентифицирана добра практика?
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PROTECT II
Примери, опит
1.

Пречки

Стъпки за
прилагане

Писмени политики и
указания в службата

2.

Специализирани
звена

3.

Процедури за
определяне на случаи
на повтарящо се и
тежко насилие

4.

Оценка на риска и
планиране на
безопасност с активно
участие на жертвите

5.

Осигурена
безопасност за
жертвите в контакт
със службата

6.

Налични мерки за
безопасност на
персонала

7.

Преглед на делата
дава развитие на
политики и практика

8.

Включване в
многоведомствена
работа

P 73

МОДУЛ 2
2. Обезпечаване на достатъчен брой качествени услуги за жени.
Изследванията и практиката са показали, че подкрепата за пострадали жени и техните
деца от независими услуги за подкрепа на жени е решаващ елемент от превенцията. 34
Конвенцията на Съвета на Европа от 2011 говори за нуждата от „осигуряване или
уреждане на специализирани услуги за покрепа на всички жени, жертви на насилие и
техните деца.” 35
Подкрепата чрез представителство и застъпничество за всички пострадали от страна
на независима служба за подкрепа на жени в многоведомствените партньорства е
също съществен принцип на центрирания към жертвата подход. Така, многоведомствените партньорства трябва да имат за цел осигуряване на достатъчно налични
служби за подкрепа на жени, достъпни в техния регион, способни да откликнат на разнообразни потребности.

Дейност 2.1б
Необходими материали
Насоки 2.1в

Продължителност
Провеждането на тази Дейност ще отнеме околo 60 минути.

Цел на дейността
Насърчаване на участниците да обмислят какви услуги за подкрепа на жени има в
техния регион и какви пропуски вероятно съществуват в предоставянето на услугите.

34

Hanmer, J., Gloor, D., Meier, H. et al.(2006) Agencies and evaluation of good practice: domestic violence, rape and sexual
assault, Report within the Research Project CAHRV (Co-ordination Action on Human Rights Violations), funded by the
European Commission's Sixth Framework Programme. Also: Robinson, A. (2009) Independent Domestic Violence Advisors:
A multisite process evaluation, research funded by the UK Home Office, London; WAVE (2011) PROTECT - Identifying and
Protecting High Risk Victims of Gender Based Violence - an Overview, Report of the DAPHNE Project, Vienna.

35

Съвет на Европа (2011) Конвенция за превенция и борба срещу насилието над жени и домашното насилие, Член
22.
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PROTECT II
Представяне/въвеждане
Обучителят обръща внимание на важността на независимите услуги за подкрепа на
жени като предпоставка за многоведомствено сътрудничество и представя за пример
минималните стандарти на Съвета на Европа за специализираните услуги за жени
(Насоки 2.1в).

Указания за участниците
Обучителят кани участниците да се разделят на малки групи от по 2-3 за обсъждане на
въпросите, дадени в насоките относно тяхното собствено предоставяне на услуги.

Бележка за обучителя
С малко адаптиране, подобна Дейност може да се проведе във връзка със
съдържанието на Раздел 2.5 (Принципи на ефективна многоведомствена
съвместна работа по случаи).
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Насоки 2.1в, Съответна наличност на услуги за подкрепа на жени
Конвенцията на Съвета на Европа от 2011 г. изисква държавите-членки да създадат
единна национална денонощна безплатна гореща телефонна линия за жени, пострадали от насилие (Член 24).
В обяснителния доклад се препоръчва също:
• Да се осигури безопасно настаняване в специализирани подлони за жени,
достъпни във всеки регион, с по едно място за семейство 36 на 10 000 жители.
• Да се създадат съответни кризисни центрове за пострадали от изнасилване и
пренасочващи за пострадали от сексуално насилие като се препоръчва по един
такъв наличен център на всеки 200.000 жители.
Съвет на Европа (2011): Конвенция за превенция и борба срещу насилието над
жени и домашното насилие, Чл. 23, 24, 25 и обяснителен меморандум.

По малки групи обсъдете следното:
• Какви услуги за подкрепа на жени са достъпни във Вашия регион?
• Какви пропуски може да откриете в доставката на услуги?
• Какво бихте могли заедно да направите в многоведомствено партньорство за
преодоляване на пропуските в доставката на услуги?
Отбележете отговорите на флипчарт и се подгответе да представите идеите си на
по-голяма група.

Насоки за обратна връзка
Обучителят трябва да насърчи участниците към подход за решаване на проблеми в
тази дейност. Как да създават мрежи, да споделят и обединяват ресурси и как да се
отнасят към установените недостатъци? Обучителят може също да насърчи
участниците да обсъдят как да продължат това като докладват в своите служби и на
многоведомствени форуми (където са създадени такива) за основните точки, които са
откроили и с които може да се подобри доставката на услуги.
36

Място за семейство = място/легло за жена и нейните деца.
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PROTECT II
2.2

Идентифициране на риска и рисковите фактори

Предходният раздел бе насочен към представянето и политиките на службите, когато
работят по насилие над жени и техните деца и по-конкретно, как оценката на риска и
управлението на безопасността трябва да са изцяло интегрирани като част от всички
организационни политики. В този раздел се преминава към по-подробно разглеждане
на процесите на оценка на риска, c оглед на конкретните пострадали и възможните
рискови фактори, но които те са изложени.

Цели
Целта на този раздел е участниците да си изяснят факторите, които поставят в риск
пострадалите, за да могат системно да събират релевантна информация за оценка на
риска и да се отнасят внимателно към информацията за рисковите фактори.

Въведение
Прегледите на случаи на тежко насилие и фемицид разкриват, че информацията за рискови фактори не винаги се преценява подобаващо. Както се посочи във Въведението:
Държавните институции имат позитивното задължение да предприемат
превантивни мерки в защита на лице, чиито живот е в риск. Tова позитивно
задължение възниква, „когато властите са знаели или са били длъжни да
знаят, по време на съществуването на пряк и непосредствен риск за живота
на конкретно лице, от престъпни актове на трето лице”
Европейски съд по правата на човека, Решение Томашич с/у Хърватска, 2009,
пар. 51
Домашното насилие срещу жени е типично повтарящо се престъпление със същите
жертва и извършител, чиято тежест е с тенденция за ескалиране в хода на връзката.
Под „риск” в този контекст имаме предвид риска за жертвите от сериозни за тях вреди,
ескалиране на насилието или фемицид. (За по-пълна дефиниция, моля, прегледайте
Краткия речник на термините.)
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Рискови фактори и оценка на риска
В последните десет – петнадесет години поради нарасналата загриженост и тревога за
проблемите на домашното насилие и фемицида, работата на практиците, службите за
подкрепа на жени и научните среди доведе до по-систематично идентифициране на
рисковите фактори. С напредъка на проучванията за рисковите фактори, се развиха и
средства в помощ на оценка на риска 37. Tе включват рискови идентификатори за тези,
изложени на най-високите нива на риска, понякога с летален изход. Tе се основават на
анализ на данни от жертвите, които са били убити или сериозно наранени от интимен
партньор или фаталният изход е бил избегнат на косъм 38, 39.
Преди подробно да разгледаме рисковите фактори, важно е да видим до каква степен
сега ние познаваме рисковите фактори за домашно насилие.
Както Кроп (2004) отбелязва: „Правилното използване оценката на риска може да
служки като език за предаване на нашите тревоги за опасността и препоръчаните
стъпки за превенция на насилието” (стp. 693). 40 Ползите от оценка на риска са:

• Обща загриженост на службите за безопасността на жертвите и общ език за
съвместна работа.
• Последователна и по-надеждна практика.
• Може да намали неефективните и извънсъдебни реакции.
• Подпомага планиране на безопасността и овластяване на жертвите.
• Подпомага намаляването и превенцията на риска.
Адаптирано от: Robinson, A. (2011) Risk and Intimate Partner Violence. In: H.
Kemshall and B . Wilkinson (eds.) Good Practice in Assessing Risk. London: Jessica
Kingsley Publishers.

Има обаче важни ограничения за нашите базови познания за рисковите фактори при
домашно насилие срещу жени.

37

За кратко описание на средствата вж. преглед на литературата в доклада на ПРОТЕКТ І: WAVE 2011.

38

Campbell, J. C., Webster, D. W. and Glass, N. (2009) The Danger Assessment, Validation of a Lethality Оценка на риска
Instrument for Intimate Partner Femicide. Journal of Interpersonal Violence. Vol. 24, No. 4, Sage Publications, pp. 653-674.

39

Echeburua, E., Fernandez-Montalvo,J., de Corral, P. and Lopez-Goňi, J. (2009):Assessing Risk Markers in Intimate Partner
Femicide and Severe Violence. Journal of Interpersonal Violence, Vol. 24, No.6, Sage Publications, pp.925-939.

40

Kropp, P. R. (2004) Some questions regarding spousal assault оценка на риска. Violence Against Women, 10 (6) 676-697.
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PROTECT II
Ограниченията на нашето познание могат да се обобщят, както следва:

• Има неянота по термина „риск” и в теорията, и в практиката. Понякога е
трудно изследванията да определят кои точно рискови фактори за кои
последици се отнасят – емоционална травма, нараняване, тежко нараняване
или смърт.
• Може да е трудно да се установи как си взаимодействат рисковите фактори и
дали взаимодействието може да засили риска и да доведе до конкретни
последици.
• Изследванията не са успели да придадат различна тежест или значение на
променящите се рискови фактори. Някои рискови фактори са по-важни от
други, но ние не винаги знаем кои.
• Някои рискови фактори са проследени ретроспективно от прегледи на
убийства/фемициди. Не е ясно доколко тези рискови фактори могат да се
отнесат към по-широк кръг потенциални жертви или до различни страни и
региони.
Адаптирано от: Robinson, A. (2011) Risk and Intimate Partner Violence, in: H.
Kemshall and B . Wilkinson (eds.) Good Practice in Assessing Risk, London: Jessica
Kingsley Publishers.

Както се изтъкна в Раздел 1.5, целта не е да се предскаже, а по-скоро да се прецени
риска, за да се предоставят адекватни мерки за безопасност и защита на жертвите 41. С
други думи, целта на практиците е изготвяне на „структурирани професионални
оценки” с полезни насоки, добре обосновани рискови фактори и познания, подкрепени
с доказателства за преценка на ситуацията и вземане на мерки за предотвратяване
ескалацията на насилие и повторна виктимизация. Въпросниците за работа с жертвите
не

дават

точна

оценка

на

риска.

Те

по-скоро

структурират

и

ръководят

професионалната оценка, подпомагат практиците да се фокусират върху „правилните
неща” и подсказват други въпроси и разследващ подход към риска. 42

41

Douglas, K. S. and Kropp, R. (2002) A prevention based paradigm for violence Risk Assessment. Clinical and research
applications. Criminal Justice and Behaviour, 26: pp 617-658.
Humphreys, C., Thiara, R., Regan, L., Lovett, J., Kennedy, L. and Gibson, A. (2005) Prevention not prediction? A
preliminary evaluation of the Metropolitan Police Domestic Violence Risk Assessment Model (SPECCS). Centre for the
Study of Safety and Wellbeing, University of Warwick and Child and Woman Abuse Study Unit, London Metropolitan
University, London, p. 17.

42

Kemshall, H. (1998) Defensible Decisions for Risk: Or It’s the Doers Wot Get the Blame. Probation Journal, June issue, 45
(2) 67-72. London: SAGE.
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„Структурираната” професионална оценка трябва да вземе предвид:
• Практиците могат да имат добра причина да вярват, че жената не може да
разкрие цялата истина пред тях. Това може да се дължи на извънреден страх,
културни бариери за споделяне, емигрантски въпроси или езикови бариери,
особено в случаи на насилие, основано на „честта”. При такива обстоятелства
практикуващият може да заключи, че въпросникът е непълен или занижава
резулта за риска и може да излезе от рамките на метода чрез собствена
професионална преценка. 43
• Професионалната оценка трябва само да надгражда риска. Практиците не бива
да омаловажават риска въз основа на професионална оценка. Запомнете, че
рискът може да ескалира и първоначалните решения могат да се провалят поради неадекватна информация или слаби познания. Първите впечатления може да
са грешни. Липсата на информация не означава непременно и липса на риск.
• С обучение и насоки решението на практикуващия може да постигне повече
еднаквост (съгласуваност) с ключовите фактори. 44
• Накрая, оценката на риска трябва да е продължаващ процес, който също
подлежи на редовен преглед, преоценка и промени.
Следващата част от Помагалата ще разгледа известните рискови фактори в случаи на
домашно насилие над жени. Списъкът от рискови фактори (вж. Насоки 2.2a) е съставен
от работата на практици и от изследванията. Той указва вида информация, изпозвана
като рамка за събиране на систематична информация за рискови фактори, за
определяне на риска и предприемане на действия.

Дейност 2.2
Необходими материали
Слайд Схема 2.2. Пет категории риск, които разкриват общопризнати рискови фактори
при домашно насилие срещу жени.

43

CAADA (2012) MARAC Guidance. DASH Checklist. As accessed from
http://www.caada.org.uk/marac/RIC_for_MARAC.html on 2/3/12

44

Robinson, A. and Howarth, E. (2011) Judging Risk: Determinants in British Domestic Violence Cases, Journal of
Interpersonal Violence.
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PROTECT II
Насоки 2.2a Доказателствената основа за оценка на риска и Насоки 2.2б казусът на
Мария и Валтер.

Продължителност
Провеждането на тази дейност ще отнеме около 30 минути.

Цел на дейността
Представяне на известните рискови фактори при домашно насилие срещу жени.

Представяне/въвеждане
Дейността започва с увод към общопризнатите рискови фактори при домашно
насилие, а чрез използването на Схема 2.2 се дава визуална представа за това.
Насоки 2.3a показват списък на тези фактори, които практиците трябва да изследват за
оценка на риска, за предпочитане заедно с жертвата. Рисковите фактори рядко се
появяват изолирано. Те често са взаимосвързани и понякога взаимно се изострят.
Практиците трябва да внимават за обхвата и вида на рисковите фактори в случаите и
как могат да се съотнасят един към друг. Докато всеки от тези фактори може и да не
означава нищо сам по себе си, когато са проявени като елемент от домашно насилие и
в комбинация с други от списъка, може да индикират, че някой е във висок риск от
тежко увреждане или фемицид. Ако практиците са наясно с тези рискови фактори, те
могат да се опитат да ги идентифицират заедно с жената, с която работят и да предприемат мерки за безопасност с оглед на рисковете и да подобрят безопасността на
тези жени и деца. Важно е също да се отбележи, че наркотиците и алкохолът, икономическият стрес или психическите проблеми сами по себе си не са рисков фактор и не
бива да се извеждат изолирани преки корелации, но те стават такива в съчетание с
насилственото поведение.
Ключова точка в обучението
Доколкото някои, тук обсъдени рискови фактори се отнасят до социални въпроси,
този списък не е съставен да представи стереотипно типичната жертва или
насилник при домашното насилие. Жертви на домашно насилие има сред всички
социални групи, възрасти и начин на живот и произходът на извършителите също
е най-разнообразен.
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Указания за участниците
Обучителите раздават на участниците казус (или ползват тук приложения), който
включва рискови фактори, които се отнасят до поведението на извършителя и риска от
вреда за жертвата. Участниците се приканват да работят по групи и да преценят кои от
известните рискови фактори са представени в казуса. Насоки 2.2a се дават в помощ на
участниците при попълване на таблица Насоки 2.2б. Участниците трябва да съобразят
известните рискови фактори, подчертани в полето и своето професионално решение.

Насоки за обратна връзка
• Кои рискови фактори са открили участниците?
• Имат ли някои съмнения, които не са обхванати?
Практиците могат да добавят опит от своята практика и това е полезна възможност за
споделяне на знания и от полза за цялата група. За улеснение на тази дискусия,
обучителите могат да попитат:
• Разпознавате ли подобни рискови фактори в процеса на Вашата работа?
• Има ли фактори, които Ви учудиха?
В края на сесията обучителят трябва да даде увод към по-задълбочена информация
за рисковите фактори от списъка и как може да се използва информацията, събрана за
рисковите фактори.
Както ще видите в Раздел 2.3 от тези Помагала, рисковите фактори се използват, за да
се създават инструменти за идентифициране на риска, които да структурират
професионалния поглед към риска за жертвите на домашно насилие.
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Насоки 2.2a, Списък на рискови фактори
Начало: Освен списъка от рискови фактори по-долу, практиците трябва да имат
предвид и ситуациите, в които може да има потенциал за ескалиране на насилието.
Тези ситуации може да включват промени в положението на жената, ескалация в
поведението на извършителя и потенциално опасни ситуации като например, срещи
и насрочени съдебни заседания при развод.

Рисков фактор

Категория риск

I. История на насилието

1.

Предишно

В проучванията на рисковите фактори за домашно насилие

домашно

най-честият рисков фактор е предходно домашно

насилие над

насилие. 45,

46, 47, 48

жени

45

Kropp, R. and Hart, S. (2000) The Spousal Assault Risk Assessment (SARA) Guide: Reliability and validity in adult male
offenders. Law and Human Behavior, Vol.24, No.1, pp. 101-118, http://www.springerlink.com/content/n1716vh2852l3637/.
16.11.2010.

46

Grann, M. and Wedin, I. (2002) Risk Factors for Recidivism among Spousal Assault and Spousal Homicide Offenders.
Psychology, Crime & Law, Vol. 8 No. 1, pp. 5-23.

47

Snider, C., Webster, D., O´Sullivan, C. and Campbell, J. C. (2009) Intimate Partner Violence: Development of a Brief Risk
Assessment for the Emergency Department. Society for Academic Emergency Medicine, Vol. 16, No. 11, pp. 1208 – 216,
http://www.dangerassessment.org/uploads/Snider%20et%20al_%20Brief%20IPV%20Risk%20Assessment_SAEM_AEM_bl
inded%20doc.pdf. 16.11.2010.

48

Campbell J C., Webster, D. W., Glass, N. (2009) The Danger Assessment, Validation of a Lethality Risk Assessment
Instrument for Intimate Partner Femicide., Journal of Interpersonal Violence, Vol. 24, No. 4, Sage Publications, pp. 653-674.
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PROTECT II
2.

Насилие към

Честото насилие в рамките на дома ще ескалира към други

децата или

членове на семейството, включително децата. Първоначал-

други членове

ните тревоги за безопасността на детето могат да разкрият

на семейството

много по-разширени модели на насилие в семейството.
Децата може да се използват от извършителя като метод за
емоционална манипулация и контрол над жертвата. (Модел
Дулут за домашно насилие) 49.
Има доказателства, че рискът за децата, които търпят
насилие, често не се приема сериозно 50. Правата на детето
и мерките за закрила на децата са паралелна грижа за
практиците, ангажирани с оценка на риска.

3.

Насилствено

Извършителите на домашно насилие също често проявяват

поведение

общо противообществено отношение, поведение и вършат

изобщо

насилие извън семейната сфера 51, 52.
Насилието извън семейството показва обща тенденция за
използване на насилие и може да увеличи риска за жената и
да изложи на риск други хора, включително практици.

4.

Нарушаване на

Нарушенията на заповеди за защита (издадени от полиция,

заповеди за

наказаетлен или граждански съд), за контакти или за

защита

забраната им, също се свързват с увеличаване на риска от
бъдещо насилие. 53, 54

49

Paymar, M. and Barnes, G. (2004) Countering Confusion about the Duluth Model accessed on 29/2/12 from
http://www.theduluthmodel.org/pdf/CounteringConfusion.pdf.

50

Mullender, A., Hague, G., Imam, U. F., Kelly, L., Malos, E. & Regan, L. (2002) Children's Perspectives on Domestic
Violence. London: Sage.

51

Hester, M. (2006) Asking about domestic violence – implications for practice in Humphreys, C. and Stanley, N. (Eds)
Domestic Violence and Child Protection – directions for good practice. London: Jessica Kingsley.

52

Dutton, D.G. & Knopp, R. P. (2000). A review of Domestic Violence risk instruments in Trauma. Violence and Abuse. Vol 1
No 2. pp. 171-181.

53

Kropp, R. and Hart, St. (2000) The Spousal Assault Risk Assessment (SARA) Guide: Reliability and validity in adult male
offenders. Law and Human Behavior, Vol.24, No.1, pp. 101-118, http://www.springerlink.com/content/n1716vh2852l3637/,
16.11.2010.

54

Grann, M., Wedin, I. (2002) Risk Factors for Recidivism among Spousal Assault and Spousal Homicide Offenders.
Psychology, Crime & Law, Vol. 8, No. 1, pp. 5-23.
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II. Форми и модели на насилие

5.

Жестокост и

Нарастването на жестокостта и честотата на насилствените

честота на

актове са един от най-важните фактори за жестоко и

актовете на

потенциално смъртоносно нападение. 55

насилие

6.

Използване на

Използването или заканите за употреба на оръжия са важен

закани с

рисков фактор за тежко или смъртоносно насилие. При

оръжия

домашно насилие трябва да се съобрази, че всички оръжия,
включително огнестрелни, ножове и опасни предмети могат
да се използват за инструмент за нараняване на
жертвата. 56, 57, 58, 59, 60

7.

Контролиращо

Контролиращото поведение се счита за значим рисков фак-

поведение и

тор за повторно, жестоко и потенциално смъртоносно наси-

изолация

лие. 61, 62, 63 Изолацията е честа стратегия за контролиране и
може да приеме жестоки форми като лишаване от свобода
(заключване на жени).

55

Snider, C., Webster, D., O´Sullivan, C. and Campbell, J. C. (2009) Intimate Partner Violence: Development of a Brief
Оценка на риска for the Emergency Department. Society for Academic Emergency Medicine. Vol. 16, No. 11, pp. 1208 –
1216,
http://www.dangerassessment.org/uploads/Snider%20et%20al_%20Brief%20IPV%20Risk%20Assessment_SAEM_AEM_bl
inded%20doc.pdf, 16.11.2010.

56

Snider, C., Webster, D., O´Sullivan, C. and Campbell, J.C. (2009) Intimate Partner Violence: Development of a Brief Risk
Assessment for the Emergency Department, Society for Academic Emergency Medicine. Vol. 16, No. 11, pp. 1208 – 1216,
http://www.dangerassessment.org/uploads/Snider%20et%20al_%20Brief%20IPV%20Risk%20Assessment_SAEM_AEM_bl
inded%20doc.pdf, 16.11.2010.
Echeburua E, Fernandez-Montalvo J, de Corral P, Lopez-Goňi J (2009):Assessing Risk Markers in Intimate Partner
Femicide and Severe Violence. Journal of Interpersonal Violence, Vol. 24, No.6, Sage Publications, pp. 925-939.

57

Humphreys, C., Thiara, R., Regan, L., Lovett, J., Kennedy, L. and Gibson, A. (2005) Prevention not prediction? A
preliminary evaluation of the Metropolitan Police Domestic Violence Оценка на риска Model (SPECCS). Centre for the
Study of Safety and Wellbeing, University of Warwick and Child and Woman Abuse Study Unit, London Metropolitan
University, London.

58

Echeburua E, Fernandez-Montalvo J, de Corral P, Lopez-Goňi J (2009):Assessing Risk Markers in Intimate Partner
Femicide and Severe Violence. Journal of Interpersonal Violence, Vol. 24, No.6, Sage Publications, pp.925-939.

59

Campbell J C., Webster D W., Koziol-McLain, J., Block Carolyn, R., Campbell, D., CurryMarry, A., Gary, F., Glass, N.,
McFarlane, J., Sachs, C., Sharps, P., Ulrich, Y., Wilt, S., Manganello, J., Xu, X., Schollenberger, J., Frye, V., and Laughon,
K. (2003):Risk Factors for Femicide in Abusive Relationships: Results From a Multisite Case Control Study, American
Journal of Public Health, Vol. 93, No.7, pp. 1089-1097.

60

Bailey, J., Kellerman, A., Somes, G., Banton, J., Rivara, F., Rushford, N. (1997):Risk factors for violent death of women in
the home. Archives of Internal Medicine, Vol. 157, No.7, pp. 777-782.

61

Decker M R., Martin S L., Moracco K E. (2004):Homicide Risk Factors among Pregnant Women Abused by Their Partners,
Violence against Women, Vol. 10, No.5, Sage Publications, pp. 498-513.
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8.

Дебнене

Дебненето се отнася към тежкото и със смъртоносен изход
насилие срещу жени и съчетано с физически посегателства,
е значително свързано с убийство и опит за убийство. 64

9.

Сексуално

Сексуалното насилие е широко разпространено като част от

насилие

домашното насилие над жени. 65 Сексуално насилваните жени е по-вероятно да бъдат подложени на сериозно нараняване и системна злоупотреба при домашно насилие. 66

10.

Закани за

Практиката е показала, че жестокото насилие често се

убийство, за

предхожда от закани. Принудата може да приеме различни

нараняване,

жестоки форми, включително насилствен брак. 67

принуда

11.

Душене и

Душенето и давенето са много опасни форми на насилие;

давене

около половината жертви на фемицид са били подложени
на опит за удушаване в годината преди смъртта им. 68, 69, 70

62

Humphreys C, Thiara R, Regan L, Lovett J, Kennedy L, Gibson A (2005) Prevention not prediction? A preliminary evaluation
of the Metropolitan Police Domestic Violence Risk Assessment Model (SPECCS). Centre for the Study of Safety and
Wellbeing, University of Warwick and Child and Woman Abuse Study Unit, London Metropolitan University, London.

63

Echeburua E, Fernandez-Montalvo J, de Corral P Lopez-Goňi J (2009) Assessing Risk Markers in Intimate Partner
Femicide and Severe Violence, Journal of Interpersonal Violence, Vol. 24, No.6, Sage Publications, pp.925-939.

64

McFarlane JM, Campbell J, Wilt S, Sach C, Ulrich Y and Xu X (1999) Stalking and Intimate Partner Femicide, Homicide
Studies November 1999 vol. 3 no. 4 300-316

65

Howarth, E., Stimpson, L., Barran, D. and Robinson, A (2009) Safety in Numbers: A Multi-Site Evaluation of Independent
domestic Violence Advisor Services, London

66

Humphreys C, Thiara R, Regan L, Lovett Jo, Kennedy L, Gibson A (2005) Prevention not prediction? A preliminary
evaluation of the Metropolitan Police Domestic Violence Risk Assessment Model(SPECCS). Centre for the Study of Safety
and Wellbeing, University of Warwick and Child and Woman Abuse Study Unit, London Metropolitan University, London.

67

Robinson, A (2010) Risk and intimate partner violence in H Kemshall and B Wilkinson (eds) Good practice in Risk
Assessment and risk management (3rd Edition) London : Jessica Kingsley p123

68

Glass, N., Laughon, K., Campbell, J. C., Block, R. B., Hanson, G., & Sharps, P.S. (2008) Strangulation is an important risk
factor for attempted and completed femicides. Journal of Emergency Medicine, 35, 329-335.

69

Block, C. R., Devitt, C. O., Fonda, D., Fugate, M., Martin, C., McFarlane, J., et al. (2000) The Chicago Women’s Health
Study: Risk of serious injury or death in intimate violence: A collaborative research project. Washington, DC: U.S.
Department of Justice, National Institute of Justice.

70

Snider C, Webster D, O´Sullivan C, Campbell J C. (2009): Intimate Partner Violence: Development of a Brief Risk
Assessment for the Emergency Department, Society for Academic Emergency Medicine. Vol. 16, No. 11, pp. 1208 – 1216,
http://www.dangerassessment.org/uploads/Snider%20et%20al_%20Brief%20IPV%20Risk%20Assessment_SAEM_AEM_bl
inded%20doc.pdf, 16.11.2010.
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III. Рискови фактори, свързани с поведението на извършителя

12.

13.

14.

Въпросите за

Докато употребата на алкохол и наркотици не е причина,

употребата на

нито оправдание за домашното насилие над жени,

алкохол и

употребата на алкохол и наркотици от извършителя се

наркотици

свързва с повишен риск от фемицид и жестоко насилие. 71, 72

Собственическо Прекомерната ревност и собственическо чувство също се
чувство,

свързват с жестокото насилие. 73, 74 В допълнение, патриар-

прекомерна

халните нагласи на извършителите като твърде суровите

ревност и други

понятия за мъжка или семейна чест и чувството за

форми на

притежание по отношение на жената, могат да влияят на

опасни нагласи

риска. 75, 76

Въпроси,

Психическите проблеми на извършителя, включително

свързани с

депресия, се свързват с увеличен риск от повтарящо се и

влошено

жестоко насилие. Заканите за извършване на самоубийство

психично

и влошеното психично здраве на извършителя са рискови

здраве, вкл.

фактори за фемицид, последван от самоубийство. В 32% от

закани за

случаите на фемицид, извършителят се е самоубил след

самоубийство

това. 77, 78, 79

71

Decker M R., Martin S L., Moracco K E. (2004):Homicide Risk Factors among Pregnant Women Abused by Their Partners,
Violence against Women, Vol. 10, No.5, Sage Publications, pp. 498-513.

72

Bailey J, Kellerman A, Somes G, Banton J, Rivara F, Rushford N (1997):Risk factors for violent death of women in the
home, Archives of Internal Medicine, Vol. 157, No.7, pp. 777-782.

73

Robinson A, L. (2006):Reducing Repeat Victimization among High-Risk Victims of Domestic Violence, the Benefits of a
Coordinated Community Response in Cardiff, Wales. Violence against Women, Vol.12. No. 8, Sage Publications, pp. 761788.

74

Snider C, Webster D, O´Sullivan C, Campbell J C. (2009): Intimate Partner Violence: Development of a Brief Risk
Assessment for the Emergency Department, Society for Academic Emergency Medicine. Vol. 16, No. 11, pp. 1208 – 216,
http://www.dangerassessment.org/uploads/Snider%20et%20al_%20Brief%20IPV%20Risk%20Assessment_SAEM_AEM_bl
inded%20doc.pdf, 16.11.2010.

75

Dutton DG & Knopp R P (2000) A review of domestic violence risk instruments in Trauma, Violence and Abuse. Vol 1 No.2.

76

Hilton NZ, Harris GT and Rice ME (2001) Predicting Violence by serious wife assaulters. Journal of Inter Personal Violence.
Vol 16 No 5 pp 408-423

77

K Randall, Hart S (2000): The Spousal Assault Risk Assessment (SARA) Guide: Reliability and validity in adult male
offenders, Law and Human Behavior, Vol.24, No.1, pp. 101-118, http://www.springerlink.com/content/n1716vh2852l3637/,
16.11.2010.

78

Regan L, Kelly L, Morris and Dibb, E (2007) If Only We’d Known: An exploratory Study of Severe Intimate Partner
Homicides in Engleshire. CWASU. London Metropolitan University

79

Campbell J C., Webster D W., Koziol-McLain J, Block C R, Campbell D, Curry M A, Gary F, Glass N, McFarlane J, Sachs C,
Sharps P, Ulrich Y, Wilt S, Manganello J, Xu X, Schollenberger J, Frye V, and Laughon K (2003):Risk Factors for Femicide
in Abusive Relationships: Results From a Multisite Case Control Study, American Journal of Public Health, Vol. 93, No.7,
pp. 1089-1097.
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PROTECT II
15.

Икономически

Промените във финансовото състояние на извършителя и

стрес

безработицата са силни рискови фактори за фемицид при
домашно насилие, свързани с понятията за мъжественост и
за полово обусловените роли на мъжете и жените. 80

IV. Усетът на жертвата за риск

16.

Страх за себе

Изследванията показват, че съществува силна корелация

си и за другите

между самооценката на жертвата за риск и действителните
прояви на насилие от извършителя. Някои жертви на
насилие, обаче може и да омаловажават и подценяват
насилието. В проучването за фемицида от Кампбел и др.
(2003 г.) около половината от жертвите не са предусещали
никакъв риск, че извършителят може да ги убие. 81, 82, 83, 84, 85

V. Утежняващи фактори

17.

Раздяла

Раздялата е всеобщо призната като съществен рисков
фактор за жестоко увреждане или фемицид. 86

18.

Контакти с дете

Честа последица от раздялата са конфликтите във връзка с
лични контакти с детето и често, както жените, така и децата
се излагат на риск от повтарящо се насилие. 87

80

Campbell J C, Webster D W., Glass N (2009):The Danger Assessment, Validation of a Lethality Risk Assessment
Instrument for Intimate Partner Femicide, Journal of Interpersonal Violence, Vol. 24, No. 4, Sage Publications, pp. 653-674.

81

Roehl J, O’Sullivan C, Webster D and Campbell J (2005). Intimate Partner Violence Risk Assessment Validation Study.
Final report. US Department of Justice

82

Weisz, A., Tolman, R. & Saunders, D. G. (2000). Assessing the risk of severe domestic violence. Journal of Interpersonal
Violence 15 (1),75-90.

83

Gondolf, E. W., & Heckert, D. A. (2003). Determinants of women's perceptions of risk in battering relationships. Violence &
Victims 18 (4):371-386, 2003.

84

Heckert, D. A., & Gondolf, E. W. (2004). Battered women's perceptions of risk versus risk factors and instruments in
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19.

20.

Доведено дете

Сред рисковите фактори за фемицид от интимен партньор е

в семейството

и обитаването на дома от доведено за извършителя дете. 88

Насилие по

Към 30% от домашното насилие започва по време на

време на

бременност. Насилието по време а бременност е рисков

бременност

фактор за жестоко и смъртоносно насилие. Бременните
жени са с по-висок риск и от по-леки, и от тежки форми на
насилие, отколкото тези, които не са бременни. 89, 90, 91, 92, 93, 94

Рисковите фактори от горния списък са сред най-често изброяваните в средствата за
идентификация на риска, потвърдени и от емпиричните изследвания. Разпознаването
на съществуването на тези рискови фактори представлява ефективна отправна точка
за професионалистите да започнат изследване на риска с жените, които преживяват
домашно насилие. Има обаче и други въпроси, които се отразяват на риска и на опита
на тези жени. Тези въпроси включват, но не се изчерпват със следното:
• Липса на мерки за защита на жертвите като недостиг на подслони, ограничени
възможности или неефективно прилагане на закона. 95
• Различни потребности на жените може да влияят на способността им да търсят
помощ от други или да осуетяват достъпа им до услуги. Тези потребности може
да са свързани с физическа инвалидност, психиатрични проблеми и когнитивни
увреждания.
87

Пак там.
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PROTECT II
• Жените емигрантки, търсещи убежище или от етническите малцинства може да
са изправени пред повишен риск и негативни последици от злоупотреба, не заради етническата си принадлежност, а защото те често се сблъскват с допълнителни и многобройни неудобства като зависимост от партньора насилник относно
статута им на пребиваване или липса на достъп до обществени средства. Жените с несигурен статут на пребиваване или без документи имат също и проблем с
ограничен или никакъв достъп до услуги като подслоните. 96
Това положение може да доведе до значителни пречки за достъп до някои видове
намеса като обръщане към полицията и може да удължи времето, през което жената е
подложена на злоупотреби. Непознаването на наличните услуги и езиковите бариери
може да са следващи пречки за търсене на помощ. Жените емигрантки и от етнически
малцинства, които са жертви на насилие, може да страдат от злоупотреба и от страна
на други членове на семейството (т.нар. престъпления „на честта”), което още повече
затруднява напускането на партньора насилник 97.
Трябва да се избягват предположенията за риска и нуждите. Затова е много важно
жените емигрантки, бежанки и от етнически малцинства да получават адекватна
помощ от специализирани служби за подкрепа на жени и тези служби активно да
участват в многоведомственото партньорство. Трябва да се предприемат всички
възможни стъпки за овластяване на жените от различен произход, за да се осигури
пълното разбиране, изследване и реакция на ключовите проблеми.
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Насоки 2.2б, Казус
Мария и Валтер са женени от десет години. Валтер работи като счетоводител в
местен хотел, Мария е учителка. Мария има едно дете от предишна връзка и заедно
с Валтер имат две деца. Валтер е известен на полицията, тъй като е бил разследван
за физическо насилие над бившата си партньорка. Валтер има много строги правила
за това как трябва да се поддържа домакинството и изисква от Мария да върши
цялата домакинска работа. Валтер за първи път напада Мария, докато е бременна;
удря й шамар в лицето. Валтер се извинява за това посегателство, но от тогава той
удря и рита Мария, хвърля предмети от домакинството, вкл. и порцеланова чиния.
Мария се надява, че ако Валтер получи помощ за своите проблеми, ще прекрати
насилието. Тя често намира оправдания за поведението му и мисли, че ако се държи
по-добре, Валтер няма да й се ядосва. Същевременно, тя понякога се страхува, че
Валтер няма да спре и се опасява от това, на което може да е способен. Мария
планира да се изнесе от дома, който обитава с Валтер, тъй като мисли, че има нужда
от друго място за известно време, но се притеснява да направи това, тъй като се бои
също и от реакциите му, а има малко приятели и никаква подкрепа от семейството
(което не одобрява брака й с Валтер).

История на
насилие

Форми и
модели на
насилие

Рискови
фактори,
свързани с
поведението
на
извършителя

Усещането
на жертвата
за риска

Утежняващи
фактори

Видими
рискови
фактори
Опасения,
повдигнати
от професионално
решение
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PROTECT II
2.3

Оценка на риска

Бележка за обучителя
Този раздел е тясно свързан с Раздел 2.4 (Планиране на безопасността). Двата
раздела трябва да се преподават заедно, тъй като оценката на риска трябва
винаги да се следва от планиране на безопасността.

Цели
Този раздел обсъжда как може да се извършва заедно с пострадалите безопасно и
ефективно идентифициране и оценка на риска.

Въведение
Както е описано в Раздел 1.5 и Раздел 2.2, практиката, ръководена от риска и която
включва идентификация на известните рискове за домашно насилие чрез средство и
прилагане на професионална преценка, е важна за подобряване на защитата и
подкрепата за пострадали от домашно насилие. Идентификацията на ситуации с висок
риск от увреждане трябва да доведе до засилени мерки за осигуряване на пълната
безопасност на жертвата. На участниците може да се припомнят ползите от такъв
подход, както се изтъкна в Модул първи, а именно:

Насоки 2.3a, Ползите от подобряване на фокуса към риска за жертвите
• По-подходящи реакции при влошаващи се случаи и ескалиращо насилие.
• Повече съотвествие на плана за безопасност към нивото и естеството на
риска.
• Координиран отговор от кръг служби при усложнени случаи.
• Подобрено планиране на безопасността и повишена защита за жените и
техните деца.

Има опасения, че този подход за работа с жертвите на домашно насилие може да се
интерпретира неправилно и прилага неефективно. 98,
98

99, 100

За преодоляване на тези

Humphreys C, Thiara R, Regan L, Lovett J, Kennedy L, Gibson A (2005): Prevention not prediction? A preliminary
evaluation of the Metropolitan Police Domestic Violence Risk Assessment Model(SPECCS). Centre for the Study of Safety
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опасения и осигуряване на качество и ефективност при оценка на риска, решаващо е
да се помнят следните положения:
• Оценката на риска да не се ползва за „разпределител” на ресурсите, чрез който
всички, освен високорисковите случаи, да останат без адекватна услуга.
• Средствата за оценка на риска да се използват за улесняване на диалога с
жертвата. Те са важно помагало за постигане на ефективна оценка на риска, но
не са всичко. Оценката на риска ще е по-неефективна, ако професионалистите
разчитат само на въпросника за оценка на риска и не прилагат професионалните
си умения и решения. 101 Важно е системното наблюдение и преоценка на всеки
процес на оценка на риска и на използваните за това средства. 102
• Качеството и степента на информацията, събрана при оценките на риска са
различни според квалификацията на специалиста. 103 Необученият и неопитен
професионалист може да пропусне да събере цялата необходима информация и
липсата на знания и умения може да се отрази на степента на разкритото от
жертвата. Професионалистите трябва да разбират защо задават въпросите
относно риска. Затова професионалистите трябва да бъдат съответно обучени за
принципите на базирания на риска подход и ползването на средствата за оценка
на риска, за да добият нужните знания, умения и конфиденциалност.

and Wellbeing, University of Warwick and Child and Woman Abuse Study Unit, London Metropolitan University, London,
p.17, see also Campbell J C., Webster D W., Koziol-McLain J, Block C R, Campbell D, Curry M A, Gary F, Glass N,
McFarlane J, Sachs C, Sharps P, Ulrich Y, Wilt S, Manganello J, Xu X, Schollenberger J, Frye V, and Laughon K
(2003):Risk Factors for Femicide in Abusive Relationships: Results From a Multisite Case Control Study, American Journal
of Public Health, Vol. 93, No.7, pp. 1089-1097.
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PROTECT II
Ключова точка в обучението
• Винаги съществува риск от повторност при домашното насилие над жени и
техните деца.
• Всички пострадали от насилие имат право на адекватна защита и подкрепа, без
оглед на степента на риска. В случаите с висок риск от увреждане при домашно
насилие пострадалите понякога ще се нуждаят от засилени мерки за защита и
подкрепа. Това обаче, никога не следва да води до отказ на съответна защита и
подкрепа за всички останали жертви на домашно насилие.
• Оценката на риска трябва да се прави винаги в тясно сътрудничество с
пострадалото лице и винаги да се следва от планиране на безопасността.
• За ефективното провеждане на оценката на риска и планирането на безопасността екипът на службата следва да е адекватно обучен и наблюдаван.

Процесът на оценка на риска
Практиците може да имат на разположение различни ресурси в помощ за оценката на
риска. Рисковите фактори може да се идентифицират чрез използване на въпросник за
оценка на риска, който да подсеща експерта да задава въпроси за рисковите фактори.
Отговорите на жертвите се записват и може да се степенуват за улеснение при
определянето на степента на съществуващия риск.
Средствата за оценка на риска обаче не са прецизни машини за прогнози и трябва да
се прилагат внимателно. Събирането на качествена и подробна информация е решаващо и затова, ако експертите имат опит в работа с жертви на домашно насилие, тяхната собствена експертност трябва да се насложи към информацията, включена в
средството. Това често се обозначава като “професионална преценка”. Тази форма на
оценка разчита силно на уменията и опита на практикуващия да вземе информирано
решение относно евентуалния риск. Тези, които не са успели да добият тези умения
трябва, доколкото е възможно, да привличат съответни експерти.
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Професионална преценка
Какво е професионална преценка?
Професионална преценка е налице, когато професионалистите използват своите
знания, опит и квалификация за вземане на решение относно риска. Тези решения
могат да се определят като „професионални” само когато:
• Се основават на знания за най-точните и важни рискови фактори.
• Се основават на добро интервю и техники за събиране на информация.
• Се основават на насоки и обучение.
Преценката не е професионална, когато разчита на:
• Предразсъдъци;
• Стереотипи;
• Погрешни разбирания;
• Несигурни знания или несигурна информация.
Професионалистите отговарят за поддържане на своите знания, подобряване на
преценката и възприемане на нови насоки и обучение за поддържане на високи
стандарти на професионални решения.

Въпросниците за оценка на риска дават средството за систематизирана преценка на
възможните рискови фактори в случаите на домашно ансилие и са най-ефективни,
когато отчитат усета на пострадалата за риск и завършват с професионална
преценка. 104 Неподготвеното, механично разчитане само на средството за оценка или
въпросник може да доведе до неправилно подценяване на случаи като нискорискови и
до пропуски да се отбележат непросредствени опасности. 105 Комбинираният процес на
оценка на риска, включващ идентифициране на риска и професионална оценка, може
да насочи професионалистите към изготвяне на защитими решения за това какви
действия да се предприемат за подобряване на безопасността на жертвата.

104

Heckert, D.A., Gondolf, E. (2004) Battered women’s perceptions of risk versus risk factors and instruments in predicting
repeat reassault, Journal of Interpersonal Violence, Vol. 19, No. 7, Sage Publications, pp. 778-800.
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PROTECT II
Какво представляват аргументираните решения?
Аргументираните решения се коренят в добрата практика и съдействат за постигането
на добри стандарти в процеса на вземане на решение. За да вземат аргументирано
решение, практиците следва да изпълнят следните 10 стъпки:
1. Да се уверят, че решенията се вземат в съответствие с доказателствата;
2. Да използват надеждни средства за оценка на риска;
3. Да събират, проверяват и задълбочено да преценяват информацията;
4. Да записват и отчитат вземането на решения;
5. Да общуват с други отговорни и да търсят информация, която нямат;
6. Да спазват политиките и процедурите на службата;
7. Да предприемат обосновани действия, които са необходими;
8. Рисковите интервенции да съответстват на рисковите фактори;
9. Предоставяне на услуги, съизмерими с риска от увреждане;
10. Да реагират на ескалирането на риска. 106

Както се посочи в Раздел 2.1, и оценката на риска, и управлението на безопасността
трябва да се водят от ясна политика и процедура на службата, наред и подпомагаща
управленска супервизия. Всички служби трябва да могат да провеждат базови оценки
на риска за преценка на силен риск за жертвите на домашно насилие и да реагират на
спешните потребности за подобряване на безопасността.
Спешните потребности за подобряване на безопасността може да се идентифицират
чрез задаване на въпроси като:
• Чувствате ли се в безопасност да се върнете у дома?
• Нуждаете ли се от помощ за намиране на безопасно място за настаняване?
• Наранени ли сте?
106

Kemshall, H. (1998) Defensible Decisions for Risk: Or It’s the Doers Wot Get the Blame. Probation Journal, June issue, 45
(2) 67-72. London: SAGE
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• Нуждаете ли се от медицинска помощ?
• Как мога да се свържа, ако изгубим контакт?
Тези въпроси ще помогнат на практиците да открият спешните потребности на жертва
на домашно насилие. За по-подробна оценка на риска пострадалите трябва да се
насочват към специализираните служби за подкрепа на жени и услуги при домашно
насилие, които могат да извършат по-всеобхватно индивидуално планиране на
безопасността. (Вж. Раздел 2.4).

Кое средство за оценка на риска да използваме?
Практиците може би са запознати с много различни въпросници и средства за оценка,
които понастоящем се ползват за оценяване на риска. 107 Насоки 2.3б правят сравнение
на три средства за оценка на риска, центрирани към жертвата и отразяващи усета на
жертвата за риск.

Дейност 2.3a
Необходими материали
Насоки 2.3a и Насоки 2.3б, примери за средства за оценка на риска, центрирани към
жертвата.

Продължителност
45 минути до 1 час.

Цели на Дейността
Тази дейност цели да запознае участниците с три различни, центрирани към жертвата,
подхода за оценка на риска и обсъждане по малки групи на приложимостта им в
техните собствени служби.

Представяне/въвеждане
Обучителят задава на участниците серия въпроси за подпомагане на дискусия около
ползването на средства за оценка на риска на практика.
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За да се запознаете с различни методи за оценка на риска, вижте Protect I final report http://www.wavenetwork.org/start.asp?ID=23494&b=15.
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PROTECT II
• Какво да имат предвид при търсене на въпросник (или контролна бланка) за
риска, който да ползват в своята област?
Отговорите на участниците, насочвани от обучителя, трябва да осмислят и включват:
• Средството да се основава на доказателства и да откроява ключовите известни
рискови фактори като тези, идентифицирани и изследвани в информацията,
предоставена в Раздел 2.2.
• Средството включва възможности за вписване на професионално решение и
видими рискови фактори.
• Средството да е приложимо в другите служби.
• Средството да може да води до определяне на точните ресурси, необходими на
жената.
• Да дава идея как средството за оценка на риска ще се използва на практика (кой
и къде ще то ползва)?

• С кого могат да работят за адаптиране на средство за оценка на риска?
Отговорите на участниците, насочвани от обучителя, трябва да осмислят и включват:
• Установяване на контакт с научни изследователи (ако има в региона), съдебни
служители и други професионалисти (като полиция, здравеопазване, пробация),
които може да имат достъп до местните данни и знания за разпространението и
тежестта на домашното насилие, включително фемицида.
• Всички ключови служби, работещи с жени жертви на домашно насилие.
• Специализирани служби за подкрепа на жени жертви на домашно насилие.

• Откъде да започне процеса на търсене на средството?
Отговорите на участниците, насочвани от обучителя, трябва да осмислят и включват:
• Попитайте други служби в тази област дали вече ползват определено средство.
Дали има достъпна оценка за неговата ефективност?
• Обмислете какви средства се ползват по цяла Европа и какви са оценките за
тяхната ефективност.
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• Свържете се с други служби, които може също да искат да започнат практика,
базирана на риска и така едно средство да се адаптира и използва съвместно.
После обучителят завършва дискусията с позоваване на информация и препратки от
Насоки 2.3б за обсъждане употребата на средствата за оценка и разнообразието от
налични подходи, силните и слабите им страни. Необходимо е да се подчертае отново,
че те трябва да се пригодят в помощ на практикуващия, а не като заместител на
професионалната компетентност и решение.

Насоки 2.3б, Примери за центрирани към жертвата средства за оценка на
риска

Метод

Главно

Описание

Изпълнение

Оценка на

20 въпроса – с да/не –

Интервю с жертва,

Оценяване на риска от

опасността 108

за рискови фактори,

обикновено чрез

извънредна опасност и

отчитани по скала и

адвоката й.

насилие с летален край

водещи до 4 степени
на риск.
Преглед на изтеклата
година с календар за
отбелязване на
жестокостта и

Попълва се
календар – също с
адвоката.

предназначение

с цел образоване на
жертвата да е
бдителна, да спазва
план за безопасност, и
да знае за
предоставяните услуги.

честотата на побоите.

108

Campbell, J. C, Webster, D. W., Koziol-McLain, J., Block, C.R., Campbell, D., Curry, M.A., Gary, F., Glass, N., McFarlane,
J., Sachs, C., Sharps, P., Ulrich, Y., Wilt, S., Manganello, J., Xu, X., Schollenberger, J., Frye, V., and Laughon, K. (2003)
Risk Factors for Femicide in Abusive Relationships: Results From a Multisite Case Control Study, American Journal of
Public Health, Vol. 93, No.7, pp. 1089-1097. http://www.dangerassessment.org/DATools.aspx.
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PROTECT II
Кратка

Съкратена версия на

Интервю с

Средство, разработено

оценка на

Оценка на опаст-

жертвата чрез

за Спешни отделения

риска за

ността, състои се от 5

здравен работник

за идентифициране на

въпроса.

от Спешно

жертви с висок риск от

Положителен отговор

отделение.

тежки наранявания и

Спешно
отделение

109

на 3 от тези въпроси

посегателства с

сочи вероятност за

потенциално летален

висок риск от жестоко

изход.

нападение от 83%.

Контролна

24 въпроса за рискови

Интервю с жертва

В помощ на практиците

бланка на

фактори. 10 отговора

от който и да е

от първа линия за

CAADA-

„да” се отчита за

професионалист с

откриване на високо-

DASH

висок риск, докато 14

опит по

рискови случаи на до-

(CAADA =
Координирано
действие с/у
домашното
насилие,
DASH =
Домашно насилие, дебне-

и повече отговора „да” проблемите на
обикновено е случай

домашното наси-

нене и т.нар. основано

за MARAC (Mногове-

лие.

на „честта” насилие.

домствено
съвещание за
оценка на риска) по
техните критерии за
приемане на случаи.

не и тормоз и

Средството предвиж-

насилие,

да и място за профе-

основано на

сионална преценка на

честта)

практикуващия.

110

машно насилие, деб-

Да се реши кои случаи
да се отнесат към
MARAC и каква друга
подкрепа може да е
необходима.
Да позволи на службите да вземат аргументирани решения,
въз основа на доказателствата от обстойно
проучване на случаи.

109

Snider, C., Webster, D., O´Sullivan, C., Campbell, J.C. (2009) Intimate Partner Violence: Development of a Brief Risk
Assessment for the Emergency Department, Society for Academic Emergency Medicine. Vol. 16, No. 11, pp. 1208 – 1216.
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CAADA (2011) Domestic abuse Stalking and Harassment and Honour Based Violence (DASH) е налично на:
http://www.caada.org.uk/practitioner_resources/riskresources.htm.
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Дейност 2.3б
Необходими материали
Насоки 2.3в; диаграма за добра практика за оценка на риска при жени жертви на
домашно насилие и Насоки 2.3г; проучване за удовлетвореност на жените.

Продължителност
Провеждането на тази дейност отнема около 60 минути.

Цели Дейността
Участниците се насърчават да осмислят колко са ефективни настоящите им процедури
за оценка на риск при домашно насилие за жените и как те могат да ги подобрят.

Представяне/въвеждане
Обучителите трябва да ползват Насоки 2.3в за обсъждане на принципите на добра
практика за оценка на риска в случаи на домашно насилие над жени.

Указания за участниците
На участниците се раздават Насоки 2.3г и се приканват да помислят как жертвите на
домашно насилие ще окачествят услугата, която тяхната служба предоставя, въз
основа на досегашната практика. Обучителите може да покажат с въпрос 1 пример как
да се довърши Дейността.
Ако жена, която е ползвала услуга в тяхната служба бъде запитана дали е съгласна
или несъгласна с твърдението:
Току-що Ви беше извършена оценка на риска с Ваше участие. Причините за
оценката на риска Ви бяха обяснени подробно и Вие знаехте защо Ви се
задават въпросите.
Как участниците очакват да отговори тя?
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PROTECT II
Насоки 2.3в, Диаграма на добра практика за оценка на риска при жени
жертви на домашно насилие

Обяснете целта при оценка на риска на пострадалите и представете
договора за конфиденциалност на службата.

Сигурна
среда

Питайте почтително и с разбиране като показвате знания и
компетентност по домашното насилие. (Наранил ли Ви е някой или от
кого се боите? Чувствате ли се в безопасност у дома?)
Осигурете сигурна, защитена среда, където жената да говори свободно.
Осмисляйте и уважавайте различността.

Прилагане на
системен
подход

Оценката на риска се води от ясна политика и правила на службата и
подкрепяща управленска супервизия.
Оценката на риска се прави с всяка жертва, според политиката на
службата (базова оценка на риска при общите услуги, задълбочена
оценка на риска в специализирани служби за подкрепа на жени)

Оценката на риска трябва да се прави с въпросник, заедно с жената и с оглед
на известните рискови фактори при домашното насилие над жени.

Събиране на
ефективна
информация

Тя трябва да включва също събиране на точна информация от няколко
източника.
Жената да разбира в детайли своето положение и възможностите за
управление на безопасността са най-подходящите при конкретните
обстоятелства.
На жената трябва да се вярва и да се подкрепя.

Експертно
мнение на
практикуващия

Планиране на
безопасност

Професионалнaта преценка се изгражда чрез опит в работата с жертви на
домашно насилие и основните услуги трябва да включват експерти
професионалисти.
Ако базирате професионално решение само на интуиция, следва да знаете, че
това е много субективно. Няма много свидетелства сред професионалистите за
последователността на интуитивни решения (Харт, 2008 г.)
Професионалната преценка включва съобразяване с естеството и тежестта на
последния инцидент, естеството на потенциални наранявания и контекста,
индивидуалното положение на жената.

Действия за управление на безопасност за намаляване на рисковете за
жената и подобряване на нейната безопасност трябва да бъдат след
оценка на риска.
Провеждащите оценка на риска трябва да знаят какво да правят после и
кои служби могат да помогнат на жената най-ефективно.
Където има многоведомствен подход на разположение, може да се
ползва въпросник за идентификация на риска за насочване към този
форум.

Aдаптирано по CAADA, 2011 г.
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Насоки 2.3г, Проучване за удовлетвореност на жертвите
1. Току-що Ви беше извършена оценка на риска с Ваше участие. Причините
за оценката на риска Ви бяха обяснени подробно и Вие знаехте защо Ви
се задават въпросите.
Никак несъгласен

Напълно съгласен

1

2

3

4

5

q

q

q

q

q

2. Екипът на службата Ви изслуша, повярва и се отнесе с уважение.
Никак несъгласен

Напълно съгласен

1

2

3

4

5

q

q

q

q

q

3. Бяхте изслушани в спокойна среда без прекъсване (телефонни
обаждания, посетители и пр.).
Никак несъгласен

Напълно съгласен

1

2

3

4

5

q

q

q

q

q

4. Предупредиха Ви за други начини на разследване, които ще се проведат и
Ви поискаха съгласието преди да направят запитвания до други служби.
Никак несъгласен

Напълно съгласен

1

2

3

4

5

q

q

q

q

q

P 104 | ПРОТЕКТ II | Изграждане на капацитет за оценка на риска и управление на безопасността за
защита на високорисковите жертви

PROTECT II
5. След изготвяне на оценката на риска се разработи план за сигурност за
Вас и децата, съвместно с Вас.
Никак несъгласен

Напълно съгласен

1

2

3

4

5

q

q

q

q

q

6. Цялостното Ви впечатление оставя чувство на увереност, че екипът на
тази служба е осведомен и компетентен и са най-подходящите да Ви
подкепят в осигуряване на сигурността на Вас и децата Ви.
Никак несъгласен

Напълно съгласен

1

2

3

4

5

q

q

q

q

q

Насоки за обратна връзка
Някои участници може да са искрени, че всички в екипа им вече са обучени по домашно насилие, разбират динамиката на власт и контрол и затова могат изцяло да приемат, че жертвите ще са напълно съгласни с повечето твърдения в таблицата. Други,
обаче, може да съобразят, че не са имали възможност за обучение на екипа и нямат
спокойна среда за конфиденциален разговор в сградата на службата и биха били
напълно несъгласни с повечето твърдения. Обучителят трябва да съдейства за дискусия с участниците за това как оценката на риска и услугите за жертви на домашно
насилие могат да се подобрят в службата им и как те могат да се доразвиват и след
обучението?
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2.4

Планиране на безопасността

Цели
В този раздел ще се разгледа процесът на планиране на безопасността с акцент върху
основните аспекти на планиране на безопасността с жените с висок риск от домашно
насилие. Раздел 2.4.1 изследва по-нататък допълнителните отговорности във връзка
със стратегиите за закрила на деца в ситуации на домашно насилие.
Бележка за обучителя
Оценката на риска и планиране на безопасността са неразривно свързани и този
раздел трябва да следва Раздел 2.2 и Раздел 2.3 по време на обучението.

Въведение
След оценката на степента на риска от последващо насилие, задачата на практика е
да обезпечи безопасността на жената като я напътства към стъпки за намаляване или
занижаване на този риск. Това се нарича планиране на безопасността. Планиране на
безопасността става по различни начини и може да включва широк кръг дейности и
ресурси. Важното е да се помни, че много жертви на домашно насилие вече ще са
започнали планиране на безопасността за себе си и за децата и членове на тяхното
социално и семейно обкръжение може да им помагат.
Ключова точка в обучението
Планирането на безопасността с участие на практикуващите е ефективно само
ако жената е активно ангажирана. Планиране на безопасността може да се
предприеме от жената самостоятелно, или да включва жената и няколко служби.
Планиране на безопасността с пострадалия включва откроени стъпки, които тя да
направи, за да подобри безопасността си.
Безопасността и защитата обаче не са отговорност на жертвата, а задължение на
държавата. Затова това е задача най-вече на правоприлагането, но също и на
други служби, да управляват безопасността и защитата на жертвите (вж. Раздел
2.1).
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PROTECT II
Където е възможно, планирането на безопасността с пострадалата трябва да се
изпълнява от специализираните служби за подкрепа на жени, но където те не са
непосредствено на разположение, всички практикуващи трябва да имат знания и
умения

да

започнат

справяне

с

рисковете

чрез

действия,

засилващи

безопасността на жените с висок риск.
За целта на обучението в този раздел основните принципи на планирането на
безопасността са изложени най-общо.

Дейност 2.4a
Необходими материали
Насоки 2.4a (Основни аспекти на планиране на безопасността).

Продължителност
Провеждането на тази Дейност ще отнеме 30 минути.

Цел на дейността
Да се откроят и обсъдят основните аспекти на планиране на безопасността.

Представяне/въвеждане
Обучителят представя на групата някои основни аспекти на планиране на безопасност
чрез Насоки 2.4.
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Насоки 2.4a, Основни аспекти на Планиране на безопасността

Плановете за сигурност трябва да бъдат:

Индивидуализирани
Насочвани и
водени от
служби за
подкрепа при
домашно
насилие

подробни

Центрирани
върху
Отговарящи на
въпросите за

Открити,
достъпни,
чувствителни

жената

многообразието

Конфиден-

Съобразени

циални

с жената

Указания за участниците
Чрез Насоки 2.4, обучителят обсъжда с групата основните аспекти на ланиране на
безопасността.
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Плановете за безопасност трябва да бъдат:
Центрирани към жената
В същността на успешния план за безопасност е той да бъде създаден с участие на
жената. Практиците трябва да изследват нейните собствени страхове и очаквания, да
обсъдят какви техники тя използва или е използвала в миналото. Идеите и стратегиите
на жената трябва да се включат в плана за безопасност, ако това е безопасно. Всяко
решение за обратното, трябва да е прозрачно като причините да са изцяло разяснени
на жената.
Важно е изцяло да се разясни на жената процеса на планиране на безопасността, за
да се избегват погрешни очаквания. Планът за безопасност сам по себе си не
осигурява безопасността на жената. Практиците трябва да са честни и открити относно
нивото на риска, непредсказуемия характер на домашното насилие и отражението на
всяко предприето действие. Моля, за повече информация относно центрирания към
жертвата подход, вижте Раздел 1.3 от тези Помагала.
Индивидуализирани
Плановете за безопасност трябва да почиват на подробна оценка на риска. Няма да е
много полезно включването на жената в процеса на идентификация на риска, ако не
последва възможност за включването й заедно с практиците в планиране и прилагане
на стратегии за намаляване на риска от бъдещо насилие и вреди. Съставеният план
трябва да е пригоден към уникалните обстоятелства за всяка жена и всяко предложено
действие в този план да е обмислено с оглед на идентифицираните рискове. Това ще
осигури съответствие на всички действия и преди всичко, безопасност. Ако това не е
направено, жената и децата й може да бъдат изложени на по-нататъшен риск.
Подробни
Средството за планиране на безопасност може да е много полезно в работа с жертви с
висок риск от насилие. 111 То насърчава един системен, методичен и последователен
подход към процеса на планиране на безопасността. Без него може да се пропуснат
значими рискови фактори и да се изложи на опасност пътя към безопасността. Едно
основно средство за планиране на безопасност е представено в края на този раздел.

111

Вж. полезни източници в края на този раздел.
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Открити, отзивчиви и чувствителни
Практиците трябва да бъдат открити, отзивчиви и чувствителни в начина си на работа
с жената. Те трябва да приемат, че може да е много болезнено за нея да се разкрие и
да говори за претърпяното насилие. Важно е жената да знае, че тя не е сама, че тя не
отговорна за насилето и че насилието никога не е приемливо поведение.
Съобразени с жената
Практиците трябва да питат какво иска жената и да я изслушат внимателно. Тя може
да не е запозната какво е възможно да избере за своята безопасност и от практиците
може да се изисква да й обяснят ясно и честно възможностите за намаляване на
рисковете, без да правят предположения кои са най-подходящите избори за жената
като осигурят овластяването й да прецени това сама за себе си.
Занижаването на рисковете от жертвата е позната стратегия за справяне и може да се
наложи практиците да й помогнат да разбере напълно рисковете, на които е изложена
за вземане на истинска позиция по отношение на безопасността. Това вероятно е
трудно предизвикателство за жертвата.
Конфиденциални
Конфиденциалността е важен принцип в центрирания към жертвата подход и
практиците трябва да са наясно с неговото приложение и ограничения, особено във
връзка с безопасността на децата и при непосредствен риск от увреждане за жената.
Обменът на информация следва да се осъществява в съответствие с националното
законодателство за защита на данните и съответните правила, които се различават в
цяла Европа.
Когато служителят прецени, че трябва да се обмени относима и подбрана информация
с други служби, важно е, доколкото е възможно и безопасно, това да се обясни на
жената и да се получи нейното съгласие.
Отговарящи на въпросите за многообразието
Както оценката на риска, така и плановете за безопасност трябва да са съобразени с
влиянието на различията и при извършване на насилието, и за рисковете за жертвата,
както и за капацитета й за участие в стратегиите за планиране на безопасността. Това
може да включва фактори като социално-икономически статус, възраст, раса, етнос,
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религия, култура, емигрантски статут, сексуална ориентация, душевно здраве,
физически увреждания. Всички тези фактори или съчетание от такива, може да се
отразят на начина, по който жертвите на домашно насилие търсят и получават помощ
и информация. Ако практиците не са много уверени в някоя от тези области, важно е
да потърсят съвет от специализираните служби за подкрепа на различни групи като
служби за емигранти и бежанци, например.
Насочвани и водени от служби за подкрепа при домашно насилие
Планирането на безопасността е специализация на службите за подкрепа на жени.
След приключване на работата със средството за оценка на риска следва да бъде
включена специализирана служба за подкрепа на жени за експертно становище и за
избор при планиране на безопасността за жената. Всички служби обаче трябва да
познават ключовите аспекти на планирането на безопасността и да прилагат мерките
за безопосност съгласно своите задължения.

Дейност 2.4б
Необходими материали
Казус Насоки 2.2б от Раздел 2.2 и Насоки 2.4б Съображения при планиране на
безопасността.

Продължителност
Провеждането на тази Дейност отнема 60 минути.

Цел на дейността
Да даде възможност на участниците да упражнят планиране на действия въз основа
на рисковите фактори за домашно насилие над жени и за професионално решение.

Указания за участниците
Обучителят приканва участниците да се върнат на казуса в Раздел 2.2. В този раздел
групите идентифицираха рисковете за Maрия. В настоящия раздел от тях се иска да
обмислят какви възможности има за избор при планиране на безопасността, за да се
намалят рисковете и да се увеличи безопасността й. Участниците се насърчават също
да помислят за ходове за подобряване безопасността и благосъстоянието на децата и
кои служби могат да съдействат на Мария. Насоки 2.4в се раздават за подсещане за
основните съображения при планиране на безопасността.
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Участниците трябва да имат предвид всички основни аспекти обсъдени в Насоки 2.4б.

Насоки 2.4б, Съображения при планиране на безопасността
Планирането на безопасност трябва да посрещне рисковете, идентифицирани
в процеса на оценка на риска, както и следните области:
• Безопасност в жилището на жертвата/те (обезопасени врати, ключалки).
• Безопасност за децата, мерки за безопасност за предотвратяване на отвличане
от извършителя, правни предпазни мерки за безопасността им.
• Безопасност на работното място.
• Безопасност на други места (училище, детска градина)
• Безопасност при продължаващо съжителство на пострадалите с партньор
насилник.
• Безопасност, когато пострадалите напускат извършителя (подготовка на
раздялата, сигурен подслон, подготовка на багаж за спешно напускане).
• Безопасност в опасни ситуации (съдебни заседания).
• Молби за правни мерки за защита и стратегии за тяхното изпълнение и
наблюдение.
За повече варианти при планиране на безопасността вижте Away From Violence
(WAVE 2004) 112

112

WAVE network (2004) Away From Violence: http://www.wave-network.org/images/doku/manual-druck_eng_pdf.pdf, pp. 6669 and 116 – 117.
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това?
До кога?

Други бележки
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Насоки 2.4в, План за безопасност
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Насоки за обратна връзка
Обучителите вземат обратна връзка от участниците относно обмислените ходове за
намаляване на рисковете, пред които е изправена Мария.
• Кои служби ще включат, мислили ли са за служби за съдействие на децата или
които може да работят с Валтер?
• Доколко е полезно съставяне на формален документ в този процес? Лесно или
трудно беше, какви бяха ползите и какви пречките?
• Как биха те представили този процес на Мария, с оглед на основните аспекти на
планиране на безопасността, обсъдени в началото на сесията?
• Как може да бъде овластена Мария чрез този процес?
• Как участниците биха могли да внедрят ключовите аспекти на планиране на
безопасността в техните служби?
Полезни източници към Раздел 2.4 Планиране на безопасността
WAVE network (2004) Away From Violence: http://www.wavenetwork.org/images/doku/manual-druck_eng_pdf.pdf, pp. 66-69 and pp.116-117
(available also in: Czech, Estonian, Finnish, German, Greek, Hungarian, Italian,
Lithuanian, Polish, Portuguese, Romanian, Serbo-Croatian, Slovak, Slovenian,
Turkish).
WAVE network (2006) Bridging Gaps - From Good intention to good cooperation.
Manual for effective multi-agency cooperation in tackling domestic violence. Vienna, p.
104 f.
WAVE network (2000): Wave Training Programme On Combating Violence Against
Women: http://www.wave-network.org/images/doku/manual.pdf, p.120-121.

2.4.1

Предпазване и защита на децата

Цели
Въведение
При работа със случаи на домашно насилие всички включени служби следва да имат
предвид въздействието на това поведение върху децата, в частност на тяхното
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емоционално развитие и рисковете от психологическа или физическа травма, на които
те са изложени.
Домашно насилие и въздействието върху децата
Домашното насилие е важен индикатор за риск от увреждане на децата. 113 Последни
изследвания подчертават дългосрочното и травмиращо въздействие за детето от това
да наблюдават насилие над родителя ненасилник. Децата, които присъстват по време
на домашно насилие, са жертви на домашното насилие. В допълнение, при семейства,
в които има домашно насилие, често има и други основания за закрила на детето,
включително физическа и сексуална злоупотреба.
Кицман и др. (2003) 114 в мета-анализ от 118 проучвания, откриват, че:
• Има съществена връзка между присъствието на домашно насилие и проблеми на
детето като такива деца имат значително по-лоши психо-социални резултати в
сравнение с деца, които не са били свидетели на такова насилие.
• Децата – свидетели на домашно насилие имат сходни резултати с деца, които са
били физически насилвани.

Какво казват самите деца за въздействието на домашното насилие върху
тях?
Преглед на Националното дружество за превенция на жестокостта срещу децата
(NSPCC) установява, че:
Децата често са по-наясно с проблемите, отколкото родителите осъзнават, но те
не винаги разбират какво се случва и защо.

113

Hester, M. (2005) Issues of custody and access following violence in the home in Denmark and Britain.

114

Kitzmann, K,M., Gayland, N.K., Holt, A. and Kenny, E. D. (2003). Child witnesses to domestic violence: a meta-analytic
review. Journal of Consultative Psychology, 71 (2) 339-352.
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Децата, чиито родители са претърпели домашно насилие, злоупотреба с
вещества и в по-малка степен психични проблеми, съобщават, че те самите са
свидетели или търпят насилие, понякога особено тежко.
Децата се тревожат за родителите си повече, отколкото показват, особено ако ги е
страх за безопасността на родител.
Някои деца, особено момчета, не биха говорили с никого за проблемите си и
много деца съобщават, че се справят като избягват проблемите (емоционални или
физически) или като си отвличат вниманието.
Децата използват главно неформалната подкрепа и са най-склонни да говорят с
родителите (по-често с майките) или приятели, братя, сестри, близки роднини или
домашни любимци.
Децата не знаят къде да потърсят институционализирана подкрепа и рядко търсят
първоначално помощ от професионалистите.
Опитът от контакт с професионалисти е смесен. Тревогите на децата включват
това, че професионалистите не им вярват, не говорят с тях директно и не правят
нищо, за да им помогнат, ако бъдат замолени.
Децата казват, че искат да говорят с някого, на когото вярват, който ще ги изслуша
и ще ги успокои и запази конфиденциалност. Те искат помощ, за да преосмислят
проблемите без непременно да поемат пълна отговорност за решенията.
Най-настоятелното желание на децата е за повече пригодена за възрастта им
информация, за да им помогне да разберат какво се случва в тяхното семейство.
Налично в интернет на: http://www.jrf.org.uk/publications/understanding-what-childrensay-about-living-with-domestic-violence-parental-substance-

Моделът на трите планети
Широкият спектър негативни ефекти за децата от живота в условия на домашно насилие трябва да се приеме като въпрос на закрилата на децата. В много страни различни
служби работят отделно една от друга в различни области на домашното насилие и за-
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крилата на децата. Мариан Хестър (2011) анализира това явление в „модел на трите
планети”:

Насоки 2.4.1a, Модел на трите планети

Планета
Закрила
на детето

Планета
Домашно
насилие

Планета
Лични
контакти
(с детето)

Домашно насилие: подслони за жени и други услуги при домашно насилие и
наказателни и граждански съдилища, с функции по отношение на извършителите
на домашно насилие.
Закрила на детето: органи по закрила на детето, услуги за деца и младежи.
Лични контакти (с детето): семейни съдилища и други служби, фокусирани към
родителите и споразумения за контакти
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Хестър твърди, че е особено трудно тези три области да се съберат заедно в какъвто и
да е координиран подход, защото те са изградени поотделно, имат своите култура и
закони и буквално са „различни планети”. Наред с понятието за планетите, тя също
идентифицира друг силен фактор в работата: процесът на възприемане на
стереотипни

полови

характеристики

като

последица

от

продължаващото

разпространение и преповтаряне на полово обусловеното неравенство в обществото.
По отношение на домашното насилие това може да доведе до това на жените да се
гледа като на „виновни жертви”, отговорни по някакъв начин за собствената си
виктимизация (Хестър, 2011 115).
Като последица от „трите планети” пострадалите от насилие жени и децата им попадат
на противоречиви интервенции. На планетата домашно насилие на жертвите се дава
кураж да докладват за насилието и да предприемат действия за правна защита; на
планетата закрила на детето от жените се очаква да напуснат партньора насилник, за
да защитят детето; на планетата лични контакти на майките се нарежда да улесняват
контактите с насилника партньор/баща. Така, че за да не се застрашава безопасността
на децата и майките им, от решаващо значение е многоведомствената работа да се
фокусира в усилия за интегриране на трите планети в една – планета, на която всяка
жена и всяко дете имат живот, свободен от насилие.

Дейност 2.4.1
Необходими материали
Насоки 2.2б. Казус.
Насоки 2.4.1a и Насоки 2.4.1б - 1 Насоките за трите планети и Насоките за ключовите
интервенции, които може да се ползват и на слайдове.

Указания за участниците
В Раздели 2.2 и 2.4 казусът за Валтер и Мария се използва за начало на осмисляне на
идентификацията на риска и планирането на безопасността при случаите на домашно
насилие. За тази Дейност са дадени допълнителни факти (Насоки 2.4.1б) по казуса и
участниците могат да обсъдят безопасността на децата, преживели домашно насилие
и как моделът на трите планети може да се приложи на практика.
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Hester, Marianne (2011) The Three Planet Model: Towards an Understanding of Contradictions in Approaches to Women
and Children’s Safety in Contexts of Domestic Violence, British Journal of Social Work, Volume 41, Issues 5 Pp. 837-853.
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PROTECT II
Бележка за обучителя
Казусът за Валтер и Мария може да се отнася към процедурите за закрила на
децата в различна степен, в зависимост от местния, регионален или национален
политически контекст на участниците, тъй като из цяла Европа има различни
отговорности на службите, законови рамки и задължения на държавата. Затова
обучителите могат да съставят собствен казус за това Упражнение и да обърнат
внимание на въпросите в местния контекст.

Насоки 2.4.1б, Казус – продължение.
Насилието на Валтер продължава и става все по-жестоко. Ангажират се полицията и
органите по закрила на детето и насърчават Мария да го напусне, за да повиши
своята и на децата безопасност. Мария напуска Валтер и отива в подслон с трите
деца – Мери, на 12 г. (доведена дъщеря за Валтер), Клаус – на 6 г. и Марко – на 1 г.
Валтер започва действия за осъществяване на лични контакти.
Предвид известните вече факти за семейството и новопредоставената информация,
обсъдете следните точки:
Какви първоначални опасения имате за възможното въздействие на домашното
насилие върху тези деца?
Изглежда, че с това семейство се оказват ангажирани професионалистите и от трите
планети – какви трудности може да възникнат от това за Мария и децата й? Кои са
тези служби във Вашето населено място, регион, професионална област?
Какво може да се направи за по-добро координиране на професионалистите от трите
планети?

Насоки за обратна връзка
Децата са изложени на домашно насилие, което може да повиши риска им от пряко
насилие и злоупотреба. Те живеят в дом, където правилата се налагат и това може да
е довело до авторитарно родителство. Обучителят трябва да използва информацията
в този раздел, за да наблегне на възможните рискове и въздействия върху Мери,
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Клаус и Марко. Полезно ще е да се помисли как възрастта на децата може да има
връзка с вида на въздействието, упражнявано върху тях. Обичайно по-големите сестри
и братя се грижат за по малките – Мери възприела ли е тази роля? Къде е Марко по
време на инцидентите? На една година той не е много подвижен и може лесно да се
нарани, когато има насилие. На шест години Клаус ходи на училище, той може би вече
вижда, че животът му у дома е различен от този на връстниците му? Как гледа той на
майка си и баща си и каква би могла да е връзката му с тях?
Моделът на трите планети
Обучителят напътва участниците да използват модела на Хестър, за да покажат къде
може да се породят конфликти между професионалистите и как комуникацията между
тях може да е проблематична.
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PROTECT II
По-добра комуникация
Моделът на Хестър е базиран на британската система, но как се пренася той към
местните процеси? Кои са местните проблеми и какво да се направи за тяхното
преодоляване?
Ключова точка в обучението – Ключови положения при закрила на деца 116
Домашното насилие е най-честата среда за злоупотреба с деца.
Колкото по-жестоко e насилието над жената, толкова по-жестока e злоупотребата
с децата в същия контекст.
Изследвания откриват, че контакт с детето е опасна ситуация (вж. също рискови
фактори в 2.2), в която децата също може да бъдат изложени на последващо
насилие от бащата/партьора.
Проучване на жертви с висок риск в Обединеното кралство показва, че при 4% от
засегнатите деца е имало сериозен конфликт около личните контакти с детето. 117
Доведените деца на извършителите и майките им често са в особена опасност:
проучване сочи, че доведените деца на извършителите са фактор за летален
риск при случаите на фемицид (вж. също рискови фактори в раздел 2.2).

Домашното насилие може да е смъртоносно и за децата, както в случая,
който стигна до Европейския съд по правата на човека: две деца убити от
баща им, многократно насилвал майка им. След акт на насилие жената
избягала, но децата останали с бащата и властите не предприели действия,
за да ги защитят от последващи вреди. Европейският съд реши, че
държавата не е защитила правото на живот на двете деца (вж. Контрова с/у
Словакия, 2007). 118). (от Модул 1.1).
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Hester, M, Pearson, C, Harwin, N & Abrahams, HA, (2007), Making an Impact: Children and Domestic Violence: 2nd
edition, Jessica Kingsley
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Howard, E., Stimpson, L., Barran, D. and Robinson, A (2009) Safety in Numbers: A Multi-Site Evaluation of Independent
domestic Violence Advisor Services, London
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Council of Europe(2007): CASE OF KONTROVÁ v. SLOVAKIA, Application no. 7510/04:
http://www.coe.int/t/dg2/equality/domesticviolencecampaign/resources/Kontrova%20v.%20Slovakia_en.asp
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Насоки 2.4.1в
Ключови съображения за обсъждане от практикуващите при интервенции за
осигуряване безопасността на детето/децата.
Осигуряването на адекватна защита и подкрепа за майките е най-добрият подход
да създаване на безопасност, както за майките, така и за децата им. (Хестър,
2007

119

).

Жените не трябва да се държат отговорни за защитата на децата от насилие или
да им се налагат наказателни мерки като заплахи за извеждане на децата; така се
постига обратен ефект, създава се страх у жертвите и не се търси отговорност от
извършителя на насилието.
Член 19 от Конвенцията за правата на детето гарантира правото на всяко дете на
живот, свободен от насилие (Въведение стp. 16). Конвенцията говори за правата
на детето (не за правата на родителя!) да поддържа контакт с двамата родители,
ако това не противоречи на най-добрия интерес на детето. 120
Споразуменията за контакти с детето и родителските права трябва да отчитат
инцидентите на насилие 121 и да дават предимство на правото на безопасност на
децата и майките им пред правото на контакт на бащата насилник.
Социалните работници, работещи с деца следва да изградят своите умения и
увереност за работа с бащи насилници (Стенли и др., 2011 122 ).

119
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Jessica Kingsley

120

Конвенция на ООН за правата на детето (1989): Параграф 3: Държавите зачитат правото на дете, което живее
разделено от единия от родителите си да поддържа лични взаимоотношения и редовен директен контакт с двамата
родители, ако това не противоречи на най-добрия интерес на детето.
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Stanley, N., Miller, P., Richardson-Foster, H. and Thomson, G. (2011) Children's Experience of Domestic Violence:
Developing an Integrated Response from Police and Child Protection Services. Journal of Interpersonal Violence, 25, 12,
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2.5

Принципи на ефективна многоведомствена съвместна

работа по случаи
Цели
Този раздел от Помагалата се фокусира върху конкретния начин на координиране на
службите за защита на жертви на домашно насилие при високорискови ситуации;
многоведомствените съвещания по случаи и обсъждания на добри практики за
разработване и управление на ефективни партньорски форуми.

Въведение
Многоведомствената работа се разви в много европейски страни в последните
двадесет години. Такива партньорства са много важни и приемат различни форми и
цели във връзка с подобряване на отговора на насилието срещу жени и домашното
насилие. Честа практика при тях е работата на структурно ниво, обмена на опит,
провеждане на общи акции, предоставяне на обучение и дейности за подобряване на
сътрудничеството. 123
Този раздел от Помагалата главно се занимава с Многоведомствена съвместна работа
по случаи (MСРС) като специфична форма на партньорска работа. Признава се, че
многоведомствената съвместна работа по случаи е само един метод за подобряване
на защитата на жертви в ситуации на висок риск и че като първа стъпка трябва да се
развиват насочените към жертвата партньорства, без да са по конкретни случаи, (вж.
Модул 1). За някои участници съвместната работа по случаи може да не изглежда все
още като реалистично предложение. Все пак, чрез обсъждането на принципите на центрирана към жертвата съвместна работа участниците се насърчат да помислят за
своята практическа среда и контакт с жертвите и какви реални стъпки може да се предприемат за подобряване на партньорската работа в техния организационен контекст.
MСРС включва обмен на релевантна лична информация за жертвата и откритите рискови фактори в ситуации, където има висок риск от нараняване при домашно насилие,
чрез изготвяне на план за действие, съставен да подобри безопасността на пострадалия. Партньорствата изискват висока степен на ангажираност и усърдие, тъй като
службите са отговорни за жертвите, с които се ангажират.
123

WAVE network, 2006. Bridging Gaps - From Good intention to good cooperation. Manual for effective multi-agency
cooperation in tackling domestic violence. Vienna http://www.wave-network.org/start.asp?ID=289&b=15.
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PROTECT II
MСРС са показали забележима ефективност за намаляване на повторна виктимизация
и подобряване доверието на пострадалите в предоставените услуги, с които жертвата
се подкрепя адекватно от системата на услуги за жени. 124 Тези партьорства трябва да
работят заедно за включване и ангажиране на пострадалите чрез службите за тяхната
подкрепа. Този процес трябва да е колкото е възможно по-овластяващ за жената.
Нейното право да взема решения за нейния собствен живот трябва да се уважава и да
не се вземат решения, които биха могли по-нататък да застрашат положението й.

124

Robinson, A (2006) Reducing Repeat Victimization among High-Risk Victims of Domestic Violence, the Benefits of a
Coordinated Community Response in Cardiff, Wales. Violence against Women, Vol.12. No. 8, Sage Publications, pp. 761788.
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Ключова точка в обучението
Основни принципи на добрата практика при многоведомствена съвместна работа по
случаи (MСРС) са:
• Създаване на протоколи за обмен на информация между включените
служби, които да са прозрачни за жертвата. Обменът на лични данни да се
основава на законови разпоредби и да е ограничен до фактите, относими
към оценка на риска и планиране на безопасността.
• MСРС трябва винаги да се провеждат със съгласието на жертвата, която
да бъде информирана за това кои служби са включени и каква
информация се обменя между тях.
• Ако се направи изключение от принципа за съгласието, в случай на
голяма опасност, която налага незабавна реакция, решението трябва да е
аргументирано и прозрачно и всички права да са балансирани.
• Във всяко МСРС засегнатата пострадала трябва да се представлява от
независима служба за подкрепа на жени, по нейн избор. Представителството трябва да вкючва подготовка с пострадалата и обратна връзка
след срещата. Не може да се очаква от МСРС да функционират ефективно
без това ниво на подкрепа.
• Овластяването на пострадалата и нейното доверие са централни цели на
партньорството.
• Планирането на безопасността и действията от MСРС се основават на
рисковете, потребностите и правата на пострадалата; мерките никога не
бива да изземват възможността на пострадалата да взема решения или да
се натоварва пострадалата да предприема действия, или тя да се
застрашава още повече.
• MСРС могат да функционират успешно само при наличие на мрежа от
съответни служби, включени в процеса и това е предпоставка за
изпълнение на целите на MСРС. MСРС трябва да се разглеждат и като
стратегия за справяне с дефицитите при предоставяне на услуги за
жертви на домашно насилие.
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PROTECT II
Каква полза има пострадалата от многоведомствена работа по случай?
“Защо ние започнахме многоведомствената работа по случаи във Виена?
Пострадалите от насилие често преживяват повтарящо се и ескалиращо
насилие. Това е знак, че взетите превантивни мерки не действат и са нужни
по-ефективни интервенции. Предприемането на действия за превенция на
насилието не бива да се стоварва на пострадалата, то е отговорност на
държавата и нейните институции да защитават активно жените и техните
деца от насилие.” (цитат от Роза Логар, Център за интервенция при домашно
насилие - Виена, Семинар на ПРОТЕКТ ІI, Виена, март 2011)

Какво е многоведомствена съвместна работа по случаи (MСРС)?
Многоведомствените съвещания по случаи са специално насочени към жертвите във
високорискови ситуации. В една среща на МСРС се събират актуализираната информация за риска със своевременната оценка на нуждите на жертвата и се прави директна връзка с предоставянето на съответните услуги.
В сърцевината на многоведомствената работа трябва да бъде сигурността на жената.
Това трябва да се съобразява на всички етапи от процеса.

Целите на многоведомствената работа по случаи са следните:
• Обмен на информация за подобряване на безопасността, здравето и
благосъстоянието на жертвите в ситуации на висок риск от увреждане при
домашно насилие.
• Да се определи за кого извършителят представлява значителен риск и да се
работи заедно за въздействиие срещу този риск.
• Да се изготви и изпълни заедно план за управление на риска и безопасността, който подкрепя всички, изложени на риск и намали риска от увреждане.
• Да се намали повторната виктимизация, ескалация и тежко насилие,
включително (опит за) фемицид.
• Да се повиши отговорността на службите.
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• Да се подобри подкрепата за персонала, включен в тези случаи.
• За наблюдение на всички процеси и резултати в МСРС и да се осигури
ефективно отношение към въпросите за отговорността, ревиктимизацията,
дискриминацията и относно различията.

Както се изтъкна по-горе, осигуряването на подкрепа за жената през целия процес и
представителството й в работата по случая, е рещаващо за оценяване и управление
на риска, подобряване на безопасността и намаляване на повторната виктимизация.
Многоведомствените съвещания по случаи трябва да се провеждат в правните рамки
на съответните държави и да се спазват съществуващите процедури за предоставяне
на услуги. Няма универсален модел, който да може да се приложи в цяла Европа.
Тези Помагала се фокусират върху съдзаване на добра пракика въз основа на няколко
модела на многоведомствена съвместна работа по случаи като отправна точка за
някои и разгръщане на по-голяма ефективностт за други.

Дейност 2.5
Необходими материали
Флипчарт, листове и химикалки.

Продължителност
Провеждането на тази Дейност отнема 2 часа.

Цел на дейността
Да подпомогне участниците да разберат ползите и пречките при многоведомствени
съвещания по случаи на жени с висок риск от тежко насилие. Да идентифицират
единадесетте принципа на добра практика при многоведомствена съвместна работа по
случаи (MСРС). Да обсъдят практически стъпки към постигане на тези принципи.

Представяне/въвеждане
Обучителят може да се върне на Модул 1, Раздел 1.4, където са откроени пречките за
развитие на многоведомствената работа. Обучителите предупреждават участниците,
че този раздел ще обсъжда основните принципи на работата в многоведомствените
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съвещания по случаи, които, ако се следват, формират основата

на ефективния

многоведомствен отговор на ситуации с висок риск от домашно насилие срещу жени.
Бележка за обучителя
Ако не са проведени упражненията в Раздел 1.4 от тези Помагала, те трябва да
се проведат сега. Ако вече са проведени, обучителите припомнят констатациите.

Указания за участниците
Насоки 2.5 се раздават на групата и се обяснява, че има единадесет принципа на
ефективна многоведомствена съвместна работа по случаи. Принципите се базират на
обратна връзка от участвалите и пострадалите, включени в многоведомствената
съвместна работа по случаи за жертви в ситуации на висок риск. 125 Тези единадесет
принципа изграждат базата за начало на планиране за Многоведомствена съвместна
работа по случаи. Основаната на практиката обратна връзка подсказва, че където тези
единадесет принципа са налице, може да се преодоляват пречки за многоведомствена
съвместна работа по случаи и да се постигне ефективен отговор за жертвите на
домашно насилие във високорискови ситуации.
Раздайте Насоки 2.5 на участниците. Разделете ги на малки групи и разпределете във
всяка група по 2/3 принципа за обсъждане. Поканете всяка група да отговори на
следните въпроси във връзка със съответно разпределените им принципи.

Откъде ще започнете, за да се oпитате да постигнете тези принципи? Обсъдете
какво е нужно да има за постигане на всеки принцип, вкл. способи, обучение и др.
С какво вече разполагате за постигането на всеки един принцип?
Какво ще е особено препятствие за постигането на всеки един принцип?
Кой може да подкрепи работата Ви? Кой би работил с Вас? Кой би имал съмнения
за работата Ви? Как ще преговаряте за разработването на тази дейност?

125

CAADA (2011) ) http://www.caada.org.uk/marac/MARAC_quality_assurance.html.

P 129

МОДУЛ 2
Всяка група се поканва за представяне на своите отговори в обратна връзка с другите.
После обучителят отново дели участниците на малки групи (за предпочитане с други
участници) и кани всяка група да отговори на следните въпроси:

В партньорската работа кой „държи” плана за управление на безопасността?
Задължена ли е жената/жертвата да сътрудничи?
Какво става, ако тя не желае да сътрудничи?
Какво става, ако тя не даде съгласие за една или повече стъпки от процедурата?

Насоки за обратна връзка
Участниците трябва да напуснат тази сесия с убеждението, може да се направят
реалистични стъпки към ефективно многоведомствено партньорство според условията
в тяхната собствена регионална/национална среда. Първите съображения за „изходни
точки” трябва да се използват за насърчаването на тези, които са все още на много
ранен стадий от изграждане на многоведомствени партньорства за развитие към
позитивни действия. Втората част от Дейността връща участниците към една от
основните ценности в тези Помагала и първоначално изказана в Модул 1, че жертвата
трябва да е в центъра на процеса за оценка на риска и управление на безопасността.
Службите трябва да се фокусират върху прозрачна и отворена форма на партньорска
работа, която да осведомява и да овластява жената и активно да се стреми към
нейното ангажиране. Процесът обаче, трябва да зачита и основните човешки права на
жертвата да взема решения за своя живот, включително и възможността й да не
приеме или да не даде съгласие за някоя или за всички обсъждани стъпки.
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Насоки 2.5, Принципи на добра практика в многоведомствена съвместна
работа по случаи
Принцип

Обяснение

Изходна точка

Работа в посока на

1. Независи-

Съгласието и

Да се провери за

Много е важно жертвите да са системно

мо

съвместната

наличието на

подкрепяни и представлявани от незави-

представител

подготовка

независими служби за

сим представител, който да отстоява при-

ство и

заедно с

подкрепа на жени в

оритета на безопасността в целия процес

подкрепа за

пострадалите

региона/страната, да се

на многоведомствената работа по случая.

жертвите

са ключови

определи кои са

елементи при

недостатъците и как да

Това означава: ефективна подкрепа преди

отасяне на

се преодоляват.

срещата; представляване и защита на
техните възгледи, потребности и права по

случаи към
МСРС.

време на срещата, наред със застъпни-

Всяка

осведомяване и подкрепа след срещата,

пострадала се

доколкото това не я излага на опасност.

чеството за безопасността им; както и

представлява в

В идеалния случай службата за подкрепа

МСРС от

на жени вече е подкрепяла жертвата

независима

преди процедурата в МСРС и продължава

служба за

след това, когато (да се надяваме) вече е

подкрепа на

извън високия риск, за да се гарантира

жени, на която

последователност за пострадалата.

тя вярва.

2. Идентифи-

Службите имат

Да се проучат

Към която и служба да се обърне жената,

циране

разбиране за

средствата за

всички те са всъстояние да извършат

риска от

идентификация на

определена първоначална оценка на

домашно

риска.

риска (вж.Раздел 2.3).

могат да

Да се посетят други

Предприемане на адекватни действия от

използват

служби – потенциални

службата, към която се е отнесла

средства и

бъдещи партньори и да

жертвата – осигуряване на безопасността

експертното си

им се представи

й, включително отнасяне на случая до

мнение за

концепцията за оценка

многоведомственото съвещание по

определяне на

на риска.

случаи и до специализирана служба за

насилие и

жертви на

подкрепа на жени.

повторно и
тежко насилие.
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3. Насочване

Службите

Заедно да се събират

Трябва да има ясни критерии, които да са

знаят кои

данни за домашното

последователно прилагани и публикувани,

случаи да

насилие над жени на

позволяващи всички съответно насочени

отнасят към

местно ниво, напр.,

случаи да бъдат разгледани в рамките на

МСРС, защото

колко жалби има в

многоведомствената съвместна работа по

критериите са

полицията, колко жени

случаи.

ясни и

има годишно в местния

съвместно

подслон, за да се добие

договорени.

представа доколко е
разпространено домаш-

Трябва да има различни насочени случаи,
както от държавни институции, така и от
неправителствени организации.

ното насилие в района.
За да се подобри безопасността на жертвите,
може да обмислите
МСРС, която да се
справи с най-тежките
10% от тази бройка.

4. Многове-

Всички отго-

Да се определят

Службите трябва да се ангажират с

домствен

ворни служби

службите, без които не

принципите на МСРС чрез писмени

ангажимент

трябва да се

може да започне

протоколи.

представляват

многоведомствената

подходящо и

съвместна работа по

Присъствието на службите трябва да

редовно в

случаи.

отразява нуждите и различията в региона.

ствената

Да се започнат

Присъстващите трябва да имат достъп до

съвместна

предварителни

съответната информация в тяхната

работа по

обсъждания с тези

служба, да могат да предоставят такава

случаи.

служби.

информация и да могат да действат от

многоведом-

името на тяхната служба.
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5. Събиране

Трябва да се

Да се потърси правен

За поверителност в работата, представи-

и обмен на

зачита конфи-

съвет по законовата

телите в многоведомствените съвещания

информация

денциалността

рамка в страната за

по случаи трябва да разследват случаи и

за жената, но

управвление на обмен

да обменят само относима и премерена

когато рискът

на лични данни преди

информация за идентифициране на риска

налага, данни

да се започне работата

и във връзка с планирането на

за риска, на

в МСРС.

безопасността.

изложена, се

Правната рамка за

Обменя се само информация, свързана с

обменят добре

защита на лични данни

риска и управление на безопасността.

премерено и

в страната и водещите

обосновано, в

политики и процедури

Процедурите трябва да се спазват като

съответствие

за МСРС, трябва да са

гаранция за поддържане на безопасността

със закона за

в писмен протокол, с

и поверителността по всяко време.

защита на

който да са обвързани

личните данни.

всички служби.

6. Планиране

Разработват се

Да се обмисли какви

На срещите се идентифицират всички

на действия

планове за

действия да се

относими рискове. Въз основа на обмене-

действия,

обсъждат на

ната информация се определят рисковете

които са

многоведомствените

за жертвата, за други уязвими групи и

относими към

съвещания по случаи и

професионалисти, вкл. и засегнатите.

установения

службите, които могат

риск и включ-

да предложат тези

Планът за действие отразява идентифи-

ват ефективни

действия.

цираните рискове и е насочен към

който жената е

и овластяващи
мерки за
безопасност за
защита на
жертвата, за
превенция на
ново насилие и
ескалация и за

безопасността.
Жертвата се информира за действията
чрез службите за подкрепа на жени.
Отговорността за предприемане на
адекватни действия остава за отделните
служби; тя не се прехвърля на МСРС.

понасяне на

Службите никога не „чакат” МСРС, за да

отговорност от

предприемат действия за подобряване

извършителя.

безопасността на високорискови жертви
на домашно насилие. МСРС може да се
сравни с извънредна грижа, стандартната
грижа продължава през цялото време –
преди, по време и след МСРС, иначе
МСРС няма да изпълнят своята роля.
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7. Брой

МСРС трябва

Може би е най-добре

В многоведомственото съвещание по

случаи и

да са с капаци-

първите МСРС да се

случаи трябва също да има достатъчно

капацитет

тет да осигурят

планират веднъж в

капацитет за предоставяне на независимо

всички жертви

месеца, тъй като може

представителство и постоянна подкрепа

с висок риск от

да отнеме време да се

на пострадалите.

повторно и

идентифицират всички

тежко насилие

случаи. Трябва обаче

да получат

да сте подготвени да

подкрепа от

преминете към по-чести

местното

срещи с включване на

многоведом-

повече служби в проце-

ствено съвеща-

са и откриване на пове-

ние по случаи.

че жертви на домашно
насилие над жени,
които са с висок риск.

8. Равенство

МСРС трябва

Да се включат тези

Насочването към многоведомствено

и недискри-

да се ангажира

служби от региона Ви,

съвещание по случаи трябва да отразява

минация

с предоставяне

които работят с

разнообразието на местното население.

на отговор за

различните общности.

жени и децата
им от различни
общности, вкл.
емигрантски,
етнически
малцинства и
бежански.
МСРС трябва
да се погрижат
и за тези групи,

Жени емигрантки, от етнически
малцинства и бежанки трябва, доколкото
е възможно, да се представляват от
независими служби за подкрепа на жени,
които са специализирани в подкрепата за
такива групи.
Плановете за действие трябва да
отразяват различните права и
потребности.

без оглед на
техния правен
статут или
статут на
пребиваване.
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9. Оператив-

Ефективното

Обмислете как може да

Оперативната подкрепа на МСРС трябва

на подкрепа

функциониране

се администрира МСРС

да насърчава и повишава осведомеността

на МСРС

и дали някоя от

на този форум и да работи за повишаване

трябва да се

службите може да

на ангажираността с многоведомственото

поддържа от

предостави някой свой

съвещание по случаи.

последовател-

член на екипа за

на координа-

администриране на

Трябва да има човек, отговорен за

ция и админи-

срещите?

административните дела, включително и
за разпращането на списъка/дневния ред

триране.

със случаите, водене на точен протокол и
проследяване на действията и за архива.

10. Отговор-

Група вземащи

Членовете на групата

ност

решения пред-

на вземащите решения

ставители от

трябва да имат власт

Да наблюдава управлението на

всяка служба

за да влияят на местна-

изпълнението на дейността.

трябва да се

та политика и на стра-

събират

тегическото ръковод-

редовно, за да

ство.

наблюдават
изпълнението,

Преценете как най-

устойчивостта

добре да се внедри

и отговорно-

многоведомственото

стта на МСРС.

съвещание по случаи
във Вашия регион.

Ръководната група трябва:

Да предприема действия за решаване на
проблеми и следи за резултата.
Да работи за търсене на решения на
оперативни въпроси, които не могат да
бъдат разрешени.
Да създава връзки с други многоведомствени дейности за утвърждаване на
ефективни методи на работа в партньорство и избягва дублирането на дейности.

11. Оценка и

Оценката, вкл.

Свържете се с тези

Обратната връзка от пострадалите наред

обратна

– редовна

служби, които най-

с други данни се анализират от

връзка от

обратна връзка

често са в контакт с

ръководната група на МСРС и

пострадалите

от пострадали-

високорискови жертви

резултатите се използват за подобряване

те и от участ-

на домашно насилие

на начина на работа на МСРС.

ниците в МСРС

над жени, за да обсъ-

са важен

дите как тези жени биха

инструмент за

могли безопасно да

гарантиране,

дадат обратна връзка

че МСРС са

за въздействието на

ефективни и

МСРС за тяхната и на

овластяващи.

децата им безопасност.
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Полезни източници за Раздел 2.5
Steel, N Blakeborough, L & Nicholas, S (2011) Supporting High Risk Victims of
Domestic Violence: A review of Multi Agency Risk Assessment Conferences
(MARACs). Home Office Research Report 55. London: Home Office.
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PROTECT II
С това завършва Модул 2
Модул 2 се фокусира върху:
Добри практики за оценка на риска и планиране на безопасността за жени
жертви на домашно насилие и по-специално:
• Добри практики за идентификация на риска и използването на рискови
фактори.
• Най-добра практика за планиране на безопасността.
• Принципи на ефективна многоведомствена съвместна работа по случаи.

Разбирането за въздействието на домашното насилие над жени и техните деца трябва
да продължи да се развива, водено от изследванията и оценките на практиката,
оформяно от бъдещото развитие в политиките и реакциите на службите. Това развитие ще продължи да се влияе от по-широки дебати и напредъка на реакциите към проблемите на половото неравенство и насилието в различен социален контекст.
Както се спомена в началото на тези Помагала, участващите европейски партньори в
Протект II покриват широк кръг от различни изходни точки и разнообразни подходи за
справяне с този обществен проблем. Тези Помагала насърчават подобрение на
мерките за увеличаване на капацитета за оценка на риск и управление на безопасност
под формата на партньорски подход между женските НПО и държавните институции.
Това може да изглежда все още много далечна цел за много практикуващи, които
виждат тези Помагала за първи път. Надеждата все пак е, че те вдъхновяват мотивацията и увереността, които са нужни, за да започне едно такова пътуване, предлагащо
реалистични и постижими предложения за развитие.
Дългосрочната приложимост на Помагалата се гарантира от предоставените в отделно
приложение Насоки, които обучителите могат да редактират и адаптират, за да са
сигурни, че те ще останат правдоподобни и полезни за всички целеви аудитории. Но
при евентуална промяна на Насоките, от решаващо значение е да се запазят
основните принципи на тези Помагала.
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И така, ние приключваме със следното напомняне:

Основни принципи, на които се основават тези Помагала:
• Всички интервенции трябва да се центрирани към жертвите.
• Фокусът е върху подобряване на услугите и предоставяне на безопасен
позитивен опит за жените и техните деца.
• Партньорството и сътрудничеството между службите може да бъде
ефективен начин за подкрепа на жени с висок риск от насилие и увреждане.
• Интервенциите и услугите трябва да са недискриминативни и да се избягва
всяка форма на обвиняване на жертвата.
• Всяка жена трябва да има право да бъде представлявана от независима
служба за подкрепа на жени в многоведомствените съвещания по случаи, за
да се инкорпорират нейните потребности и интереси.
• Трябва да се търси независимо застъпничество за деца, за да се осигури
зачитане на техните права.
• Интервенциите и услугите трябва да зачитат правото на жените да водят
живот, свободен от насилие, правото на овластяване и самоопределение и
правото на конфиденциалност.
• Насилието не е частен проблем, а обществена грижа; поради което и
насилието в частната сфера трябва да се третира като не по-малко сериозно
от останалите форми на насилие.
• Жертвите не трябва да се държат отговорни за насилието, което са
претърпяли; няма извинение за насилието; насилственото поведение трябва
да бъде спряно и на извършителите да бъде потърсена отговорност.

На тези принципи трябва да се основават всички действия на организации, които целят
превенция на насилието срещу жени. Затова най-важното послание за всички е:
Животът, свободен от насилие е основно човешко право, а не привилегия.
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CAADA – Co-ordinated Action Against

United
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Hannah Fisher
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Kingdom
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Albena Koycheva

Bulgarian Gender Research Foundation
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www.caada.org.uk
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a.koycheva@yahoo.com
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Petra Švecová

ROSA – Centre for battered women

Czech
Republic

info@rosa-os.cz

www.rosa-os.cz
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Eha Reitelmann

Estonian Women’s Associations
Roundtable Foundation, Tallinn

enu@enu.ee
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www.enu.ee
eha.reitelmann@gmail.com

Françoise Brié
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Christine Clamens
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France

www.solidaritefemmes.org
fnsf.siege@gmail.com

Constance Sciama

Kornelia Krieger

Angela Romanin

Women Counseling Centre Osnabrück,
Frauenberatungsstelle Osnabrück
Casa delle Donne per non subire
violenza

Urszula

Women’s Rights Center/Centrum Praw

Nowakowska

Kobiet

Katarína Farkašová

Alliance of Women in Slovakia

Dušana Karlovská

Aspacia

FENESTRA Women´s Interest
Association
ASPACIA Madrid Asociación para la
Convivencia

www.frauenberatung-

Germany

krieger@frauenberatung-os.de

Italy

casadonne@women.it

www.casadonne.it

Poland

urszula.nowakowska@cpk.org.pl

http://temida.free.ngo.pl

Slovakia

alianciazien@alianciazien.sk

www.alianciazien.sk

Slovakia

Spain

dusana@fenestra.sk;
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os.de/main.php

www.fenestra.sk

asociacion-aspacia@asociacion-

www.asociacion-

aspacia.org
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www.carm.es

General Directorate for Gender Based
Nicolás Gonzálvez

Violence Prevention and Youth Reform

Spain
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Angela Beausang
Agneta Sjöqvist
Lena Bjork
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ROKS, National Organisation for
Women’s and Girls Shelters’ in Sweden
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