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#BoysCultureOfCare

Съфинансиран от Европейска комисия

ПРИВЕТСТВИЕ
САЙТЪТ
ОЦЕНКА НА НУЖДИТЕ
НОВИНИ ОТ ПАРТНЬОРИТЕ
- VMG 
- ФОНДАЦИЯ AСОЦИАЦИЯ АНИМУС 
- DISSENS 
- IDI 
- AHIGE
ВЗАИМНО УЧЕНЕ 
– ВТОРА СРЕЩА НА ПАРТНЬОРИТЕ

Представяме Ви вторият бюлетин от партньорите в „Култура на грижа - 
Подкрепа и загриженост за момчета, преживели сексуално насилие“.

Проектът, финансиран от Европейската 
комисия по програма Дафне, продължава 
две години и ще приключи през януари 
2019 г. Целта му е да създаде и развие 
подкрепяща среда за (потенциалните) 
жертви на сексуално насилие от мъжки пол, 
така че да има по-малка вероятност да го 
изпитат (чрез превенция и защита). По-
конкретно, проектът ще осигури подкрепа 
на (потенциалните) жертви на сексуално 
насилие от мъжки пол като идентифицира и 
обучи първите лица за контакт (ПЛК), към 
които тези момчета и младежи биха се 
обърнали най-напред. Това ще се постигне 
чрез програми за изграждане на капацитет 
за професионалисти в определени 
институции, като например училища, 
центрове за настаняване от семеен тип, 
младежки организации и социални служби. 
Освен това, в тези институции момчетата 
ще могат да получат конкретна подкрепа с 
цел да подобрят знанията си за 
сексуалното насилие, както и да повишат 
информираността си по темата. 

Ще бъдат организирани специални 
кампании и конференции за повишаване на 
информираността в държавите на всички 
партньори по проекта.
Партнираме си пет организации от пет 
различни европейски страни - Германия, 
Австрия, България, Испания и Италия. 
Водещият партньор е Dissens - Институт за 
проучвания и обучения, свързани със 
социалните роли на половете, базирана в 
Берлин, Германия. Другите партньори са 
Фондация „Асоциация Анимус”, София, 
България; Verein für Männer- und 
Geschlechterthemen (VMG), център за 
обучения, изследвания и психологическа 
подкрепа за мъже; Istituto degli Innocenti, 
организация, занимаваща се с грижи за 
децата и детски политики от Флоренция; и 
AHIGE, която се занимава с проблемите на 
мъжете и равенството между половете в 
Испания.
Проектът е ориентиран към децата и 
проблемите на половото неравенство и ще 
се занимава със стереотипите за ролите на 
половете чрез всички свои дейности.
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За да се разработи ефективна 
програма за развиване на 
капацитет, която да отговаря на 
реалните нужди на първите лица
за контакт, проектът започна с 
оценяване на нуждите на ПЛК.

Оценяването на нуждите беше 
извършено в географските райони 
на партньорите чрез въпросник и 
фокус групи.

#BoysCultureOfCare

ПЛК като учители в основни и 
средни училища, социални 
работници и представители на 
младежки асоциации бяха 
поканени да попълнят въпросника 
и да участват във фокус групите. 
Целта на оценяването е да бъдат 
проучени техните идеи по 
различни теми, включително 
сексуално насилие над деца и 
младежи и по-специално момчета, 
както и да бъдат установени 
техните нужди от подкрепа и 
обучения, за да могат по-добре да 
предотвратяват, откриват, и 
реагират при такива случаи.

ЕТАП
ОЦЕНКА НА НУЖДИТЕ

ПЛК
ПЪРВИ лица за контакт

ПЛК
ПЪРВИ лица за контакт
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Нуждите на ПЛК в Австрия бяха оценени 
чрез провеждане на 3 фокус групи и 
въпросник. Установяването на контакт с 
ПЛК в училищата беше трудно, особено в 
основните училища. Една от причините 
беше краят на учебната година, а друга – 
т.нар. предубеждения: някои от учителите 
и социалните работници изтъкнаха, че 
сексуалното насилие срещу деца от 
мъжки пол не е тема в тяхното училище, и 
по-конкретно в тяхната работа.
Въпросникът беше попълнен от 27 
професионалиста. Повечето от тях  
работят в служби за закрила, здравни 
служби или телефонни консултации. 
Повече от 2/3 от професионалистите 
считат, че сексуалното насилие над 
момчета е много често срещано, и много 
от тях са убедени, че социалния пол 
наистина играе роля при преживяването 
на сексуално насилие и основните 
последствия от него, включително и върху 
стратегиите за справяне с преживяното. 
Повечето респонденти вече са се 
сблъсквали със случаи на сексуално 
насилие над момчета (78%) и са 
обучавани по темата, но желаят да 
получат (допълнително) обучение.
Допълнително проведохме 3 фокус групи с 
15 професионалиста (социални служби, 
медицински служби, група за работа с 
момчета). Всички участници имат 
специфични познания и опит в работата с 
деца и младежи, жертви на (сексуално) 
насилие; някои от тях имат специализиран 
опит в работа с момчета в конкретната 
област на интерес. Повечето от тях вярват, 
че сексуалното насилие над момчета все 
още не се познава в обществото, и 
споменаха различни фактори, които спират 
момчетата от споделяне (например 
„силните момчета стават по-силни“, „мъжете 
не говорят“, срам, темата „жертвите на 
насилие стават насилници“, сексуална 
ориентация). ПЛК споменаха наличието на 
следните условия като спомагащ фактор за 
споделяне: знание, защитени места и 
сигурност, място за разговори и 
положителни взаимоотношения, както и 
подкрепа за жертвите и за ПЛК. Други 
условия са: открито обсъждане на темата за 
момчетата като жертви, система за 
подкрепа на момчетата, ясен език и 
отношение, както и допълнителни знания.

VMG
център за обучения, изследвания и подкрепа за мъже

Препоръки и идеи за програма за 
развиване на капацитета и за кампания 
за повишаване на информираността:

- Кампании и програми за повишаване на 
информираността трябва да се фокусират 
върху границите и върху концепцията за 
мъжественост (теми-табу, слабост, …). 
Темата трябва да се дискутира открито в 
обществото.
- Идеи за кампании, насочени към деца 
(постери със символи, пиктограми, 
комикси; игри и мини-игри; съобщения от 
звезди в YouTube).
- Трябва да се предоставят по-лесно 
достъпни възможности за споделяне: 
да се предостави място и време за 
леснодостъпно общуване „на равна 
основа“ (по-лесно за социалните 
работници в училищата, отколкото за 
учителите), да се подсигурят ПЛК и от 
двата пола, да се обмислят 
общодостъпни и публични събития, както 
и проекти с участие на връстници. 
- Трябва да се гарантира независимост 
от ПЛК (например социалните работници 
в училищата предоставят по-високо ниво 
на независимост в сравнение с учителите, 
които пишат оценки и като цяло имат по-
високо ниво на влияние върху децата)
- ПЛК трябва да се направят видими 
(например системата „доверен 
учител“ (Vertrauenslehrersystem), 
информиране на децата за ПЛК)
- Трябва да се увеличат 
компетентностите на ПЛК (постоянство, 
знания, умения за разбиране на проблема 
и подкрепа на детето)
- Мерките за подкрепа трябва да са 
фокусирани към активното участие на 
момчетата, след като са споделили за 
сексуално насилие
- Трябва да се предоставят ефективна 
система за подкрепа (например да се 
подсигури обменът на информация между 
системите за подкрепа; да се подсигури 
сигурността и поверителността на 
информацията) и подкрепа за ПЛК.

Установените нужди предоставят 
основата за разработване на програмата 
за развиване на капацитет и за 
предстоящата кампания за 
информираност.

VMG 
ПРЕДСТОЯЩИ 
ПРОЕКТИ

Мъжете говорят! (Men Talk!) 
Започнати са дискусионни групи с 
мъже, които търсят убежище.
Проектът „Мъжете говорят“ е разработен 
и се провежда от Института за 
изследване на мъжете и социалния пол 
(VMG) в сътрудничество с Австрийската 
организация по въпросите на мъжете 
(DMÖ). В групите за диалог, мъже, които 
търсят убежище и живеят в Австрия, 
разговарят с експерти (по джендър 
въпроси, по предотвратяване на 
насилието, преподаватели по сексуално 
обучение). Засегнатите теми са начини 
за справяне с насилие и емоции, защита 
срещу насилие, чест и уважение, права 
на жените и децата, разбирания за 
джендър роли в обществото, 
сексуалност и връзки. 

Institute for Masculinity Research and 
Gender Studies, VMG

VMG
анимус
DISSENS
IDI
AHIGE
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ПЛК в България бяха оценени през юли и 
август чрез четири фокус групи и един 
въпросник за количествено проучване. 
Реши се да се обърнем към персонала на 
няколко различни програми и услуги, които 
работят с деца и с хора, преживели насилие. 
Тези служители имат опит със случаи на 
сексуално насилие, като също може често да 
са и първи лица за контакт. Групите се 
състояха от професионалисти, с които имахме  
установени взаимоотношения и сътрудничест- 
во и бяха силно мотивирани да се включат и 
участваха с ентусиазъм. Четири фокус групи с 
общо 31 професионалиста (6 мъже и 25 жени) 
се проведоха през месец август 2017 г. 

За въпросника използвахме нашата широка 
мрежа от професионални контакти за 
привличане на респонденти – проучването 
беше изпратено по имейл и чрез социалните 
мрежи на служителите на различни програми 
и услуги, които работят с деца, на училища и 
детски градини, както и на адвокатите, които 
работят с Фондация „Асоциация Анимус“ по 
случаи на домашно насилие или включващи 
деца. общо 67 човека (5 мъже и 62 жени) 
попълниха въпросника. 

Въз основа на количествените и качествени 
проучвания, предоставяме следните 
заключения за текущото положение в 
България: 
1. Професионалистите са запознати, а в
повечето случаи и обучени да работят с хора, 
преживели насилие, но не съществува фокус 
върху специализирано образоване и обучение 
за сексуалното насилие. Необходимо е да 
има фокус и обучение на тема сексуално 
насилие. 
2. Няма всеобщо съгласие по въпроса какво е
насилие и сексуално насилие, като дори на 
някои професионалисти е трудно да говорят 
по темата, така че е важно да се създаде 
място за дискусии по темата, както и да се 
привлече общественото внимание. 
3. Джендър перспективата не е част от
подготовката и обучението на 
професионалистите в България. Тя е 
сравнително нова концепция, за чието 
разбиране и възприемане трябва да се 
положат специални усилия. Насилието, 
базирано на пола, и ефектите на пола 
върху преживяването на насилие трябва 
да са обект на специално внимание при 
подготовката на професионалисти – 
включително и в процеса на обучение и 
подготовка по този проект.

Фондация „Асоциация Анимус“

VMG
анимус
DISSENS
IDI
AHIGE

4. Групи като ЛГБТИ тийнейджърите
обикновено не се споменават, а в много 
случаи и все още се възприемат като 
патологични случаи. Липсва фокус върху 
техните нужди и възприятия. Това се 
отразява в липсата на услуги за такива 
младежи. 
5. Много професионалисти изразяват
нуждата си от допълнително обучение – 
особено за специални техники при работа 
със засегнатите деца, за установяване на 
взаимоотношения, базирани на доверие, а в 
някои случаи и за терапевтичен подход. 
Също бе обърнато внимание на нуждата да 
се развият умения за работа със 
семействата и партньорите на засегнатите 
деца, чието поведение може да има 
дълготраен ефект върху процеса на 
възстановяване. 
6. Много от професионалистите описват
работата с момчета като по-трудна, вероятно 
заради тенденцията те да проявяват външно 
поведение като гняв, агресия, търсене на 
отмъщение и т.н. Това изисква още повече 
тренинги, за да могат професионалистите да 
развият уменията си да се справят с такива 
ситуации и да продължават да подкрепят 
момчетата, дори ако самите момчета не се 
държат „както трябва“. 
7. Има сериозни разлики в нивата на
подготовка на различните професионалисти 
за работа със случаи на сексуално насилие – 
и дори за разпознаването и дефинирането 
им. Има силна нужда от общи дефиниции и 
споделени знания и стандарти за 
оценяването и работата с такива случаи.
8. Има много проблеми в правната система и
сериозни трудности пред детекция и 
обработване на такива случаи, особено 
когато засягат малки деца, тъй като те не 
могат да бъдат приемани като свидетели в 
съда. Нужно е лобиране за правна 
реформа и за възприемане на методи за 
интервюиране, подходящи за деца.
9. Като потенциално ползотворна и като
добър начин за професионално развитие е 
посочена обмяната на добри практики и 
успешни казуси.
10. Съществува нужда и за повишаване на
информираността – професионалистите са 
съгласни, че дискусията за сексуалното 
насилие трябва да навлезе в обществото. 
Това ще подобри готовността на всички 
засегнати да обсъждат такива теми и ще 
спомогне за намаляване на срама и стигмата, 
асоциирани със сексуално насилие.

анимус 
инициативи и проекти
•Анимус спечели националния конкурс за
въвеждане на национална гореща линия
за деца 116 111
•Анимус става партньор на Глобалната
мрежа за слагане край на насилието срещу
деца (Global Partnership to End Violence
Against Children)
•Членовете на екипа ни участват и в
Центъра за закрила на децата за
Югоизточна Европа https://childhub.org/en
•В Единбург на заключителна конференция
на 24.11.2017 г. приключи европейският
проект „Алтернативно бъдеще за
овластяване на деца, жертви на насилие и
обект на алтернативна грижа чрез програма
за повишаване на капацитета на
професионалисти“. На конференцията бяха
разпространени и обсъдени резултатите с
местни и международни заинтересовани
страни. Този иновативен проект целеше
подобряване на живота и бъдещите
възможности на млади хора, жертви на
насилие, които живеят в центрове за
оказване на грижи. Проектът беше
финансиран по програма „Права, равенство
и гражданство“ на Европейския Съюз, и в
него участваха организации-партньори от
шест европейски държави: Fundació SURT
(Испания), Фондация Асоциация Анимус
(България), Children in Scotland (Великобри-
тания), Instituto degli Innocenti, IDI (Италия),
Dissens (Германия) и Association for Men’s
and Gender Issues Styria, AMGI (Австрия).
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В Германия оценяването на нуждите е 
проведено с участие на три различни като 
дейност организации, за да се получи 
цялостно разбиране на специфичните нужди 
и общите проблеми на хората, работещи с 
деца и младежи.

Проведохме интервюта и предоставихме 
въпросници на социални работници и техни 
колеги, които работят в средни училища, в 
младежки център и в организация, която 
работи със семейства и училища. 

Първото откритие на оценяването на нуждите 
е очевидната липса на интерес по темата в 
училищната система в Германия. Въпреки че 
се свързахме с много училища повече от 
веднъж, те не проявиха интерес към участие в 
проучването или към тренинг по темата. 
Институциите, които проявиха интерес към 
темата, вече имат връзка с темата или са 
участвали в тренинги.

Проведохме групови интервюта с цел 
качествено проучване. Във всяка група имаше 
социални работници от една организация или 
институция. Дискусиите показаха, че много 
професионалисти вече имат достъп до 
широка база ресурси, знания и умения, което 
е добра основа за по-нататъшно обучение по 
специфичната тема за сексуално насилие 
срещу момчета и младежи.

Като резултат от интервютата бяха посочени 
следните теми, които да се включат в 
предстоящата програма за развиване на 
капацитета (ПРК):

-Съществува нужда за възприемане на ясна 
дефиниция на сексуалното насилие, 
особено с оглед различия от 
хетеросексуалност, хомофобия и тормоз. 
Нужно е развиване на общо разбиране чрез 
работилници за развиване на капацитета.

-Като цяло, професионалистите подчертават 
нуждата от знания: факти, правни 
изисквания, система от подкрепящи услуги, 
методи за превенция и т.н., както и нуждата 
от подходящи за деца и младежи 
информационни материали.

DISSENS
новини 
от 
партньорите

-Станаха очевидни митовете и 
неразбирането на сексуалното насилие като 
цяло, и по-конкретно срещу момчета и 
младежи. Тези митове трябва да бъдат 
адресирани и разсеяни. 

-Има ниво на несигурност относно как 
мъжествеността влияе върху момчетата и 
младежите, които са станали жертви на 
сексуално насилие. Мъжествеността, 
изискванията на мъжествеността и подход, 
съобразен с джендъра трябва да залегнат в 
ПРК. Трябва да се обърне внимание и на 
специфичното влияние на мъжествеността 
върху момчетата и младежите като жертви 
на сексуално насилие.

-Професионалистите подчертават, че типът 
на отношенията между тях и децата имат 
огромно влияние върху подкрепата, която 
получават децата-жертви на сексуално 
насилие. Поради тази причина, работата 
върху отношениeто и връзките с 
(потенциалните) жертви на сексуално 
насилие от мъжки пол трябва да бъде част 
от ПРК. Трябва да бъдат включени методи за 
самоанализ и саморазвитие. 

-Изразена е и нуждата от наръчници и 
тренинги за начини за разговор с 
преживелите насилие, какво да се прави в 
случаи на разкриване, кой трябва да бъде 
въвлечен в процеса и за посочване на 
правните възможности.

Така дефинираните нужди ще бъдат 
използвани за структуриране на 
предстоящата програма за развиване на 
капацитета и адаптирането към нуждите на 
професионалистите.

DISSENS 
последни 
новости
През септември 2017 г. Dissens – Институт 
за проучвания и обучения, започна нов 
проект: Интервенции в социалните 
медии – отпор на дясната джендър 
политика в Интернет.

В Германия, Европа, и на други места по 
света, десните политически групи стават 
все по-силни през последните години. Те 
все повече използват социалните медии, 
за да разпространяват идеите си и да 
мобилизират подкрепа сред населението. 
В момента дясната реторика е 
фокусирана върху джендър, сексуална 
ориентация и сексуалност, семейство и 
политики за населението. Хора, които не 
са съгласни с техните сексистки, 
хомофобни, трансфобни и интерфобни 
позиции се сблъскват със заплахи и атаки 
онлайн. 

Като комбинираме онлайн и офлайн 
дейности, планираме да дадем отпор на 
речта на омразата в Интернет, да 
съберем и разпространим идеи в 
противовес, и да създадем възможности 
за учене. Проектът е насочен предимно 
към млади хора, но също така към 
учители и преподаватели. 

За повече информация: www.dissens.de
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IDI проведе оценяването на нуждите 
съвместно с FPC в периода юни-септември 
2017 г. като организира четири фокус групи и 
разпространи въпросника. Фокус групите 
включиха четири групи: учители от основни 
училища, учители от средни училища, 
социални работници и скаути. Беше особено 
трудно да организираме фокус групите с 
учителите – донякъде поради факта, че 
периодът за провеждане на фокус групите 
съвпадна с края на учебната година, изпитите 
и ваканцията, и донякъде поради трудността 
да се въвлекат професионалисти с ограничен 
опит със случаи на сексуално насилие срещу 
момчета. Тази трудност е потвърдена и от 
качественото и количественото проучвания. 
Въпросникът беше разпространен до около 
330 адреса, включително училища, центрове 
за деца, лишени от родителски грижи, 
социални служби и скаутски организации. 74 
души отговориха на въпросника, а 49 го 
попълниха изцяло, което е добър резултат с 
оглед на дължината му и на големия брой 
отворени въпроси. Респондентите на 
въпросниците могат да бъдат разпределени в 
пет групи, като четири съвпадат с 
участниците във фокус групите: учители в 
основни и средни училища, социални 
работници, скаути, а също и 
професионалисти, предоставящи грижи. 
На тази база беше установено, че от фокус 
групите и въпросниците се дефинират 
предимно съвпадащи насоки за работа, които 
могат да бъдат обобщени както следва:

1.Няма споделена дефиниция на сексуално 
насилие между различните участници. Нужно 
е предоставяне на такава дефиниция, което 
ще им позволи да я споделят с децата, за 
които се грижат като ПЛК.
2.Преди провеждането на фокус групите не е 
имало обмисляне на джендър перспективата, 
което важи при всички проведени фокус 
групи. Въпреки че въпросниците показват 
ниво на информираност относно влиянието 
на джендъра върху преживяването на 
сексуално насилие, тази информираност явно 
трябва да бъде задълбочена при всички 
участващи ПЛК.
3.В същото време трябва да се превъзмогнат 
някои стереотипи, свързани със сексуалното 
насилие над момчета. Например, бъркането 
на сексуално насилие със сексуално 
посвещаване или разбирането, че момчето 
като последствие може да стане 
хомосексуалист или насилник, или че някои

ISTITUTO DEGLI INNOCENTI
новини 
от 
партньорите  поведения на жена към момче не се 

приемат със същата сериозност като същите 
такива на мъж към момиче.  
 4. Съществува сериозна нужда за развиване 
на чувствителност и за обучение на 
учителите, особено в основните училища, 
относно сексуалното насилие спрямо деца и 
особено спрямо момчета. Учудващо, тази 
нужда съществува и при 
професионалистите, предоставящи грижи, 
макар и в по-ниска степен. 
5.Всички участници изразиха нужда от по-
задълбочено сътрудничество с други страни 
в случаите на сексуално насилие (семейство, 
училище, социални и медицински служби, 
педиатри, правна система), както с цел 
предоставяне на по-добра намеса, така и за 
оказване на емоционална подкрепа на 
възрастния, който се е сблъскал с 
(възможен) случай на сексуално насилие.
6.Като важен фактор е изтъкната и личната 
поддръжка за ПЛК с цел оказване на 
подкрепа на децата-жертви на сексуално 
насилие. Наличието на социален работник 
или психолог в организацията или достъпен 
по друг начин е споменато като много важно.
7.Сексуалното обучение е посочено като 
полезен инструмент за превенция, особено 
от учителите от средните училища.
8.Всички участници изразиха нуждата от 
приемане в институциите им на вътрешен 
процес за докладване и интервенция, където 
такъв не съществува, нужда от корекция на 
съществуващия в работата им процес с 
оглед на джендър спецификите.
9.Социалните работници имат по-високо 
ниво на информираност и знания, и 
съответно по-конкретни нужди от обучения, 
фокусирани върху сексуалното насилие през 
призмата на джендър спецификите. 

Всички тези елементи ще бъдат взето под 
внимание при разработването и 
въвеждането на съдържанието на 
програмата за развиване на капацитета, 
което ще бъде адресирано към нуждите на 
различните участници според техните 
професии. Участниците във фокус групите 
бяха особено заинтересовани от участие в 
следващите фази на проекта и споделиха, че 
самото участие във фокус групата им е 
предоставило възможност за подобряване 
на информираността им относно 
сексуалното насилие спрямо момчета и 
увеличило желанието им да задълбочат 
познанията си по темата.

последни 
новини

Започна европейският проект 
PROFUCE „Промотиране на 
приемствена грижа за самотни деца 
в Европа“. Проектът се финансира от 
Европейската комисия и ГД 
Правосъдие и основни права по покана 
от 2016 г., ще продължи две години, и 
ще бъде изпълнен от IDI като водещ 
партньор и още седем партньора от 
четири европейски държави: Община 
Флоренция, Община Катания, SOS 
Детско селище Виченза, Stichting Nidos 
(Нидерландия), METAdrasi – Действия 
за миграция и развитие (Гърция), 
Национална асоциация за приемна 
грижа (България) и Нов български 
университет – Know-how център 
(България). Целта на проекта е 
подобряване на приемните грижи за 
самотни деца чрез адаптиране за 
Италия, Гърция и България на 
ръководството „Алтернативна семейна 
грижа“ (ALFACA), разработено от Nidos. 
Началото на проекта и първата среща 
на партньорите се проведе на 13-14 
декември 2017 г. 

VMG
ANIMUS
DISSENS
IDI
AHIGE

Стр. 6      Брой 2     Култура на грижа     Октомври 2017 / Юли 2018    



#BoysCultureOfCare

Asociación de Hombres 
por la Igualdad de Género

Както и в други държави, сексуалното 
насилие спрямо деца и конкретно момчета 
засяга сериозен процент от тези групи. 
Оценките са, че приблизително 15% от 
децата са засегнати от сексуално насилие. 
Оценяването на нуждите в Испания подчерта 
факта, че сексуалното насилие срещу 
момчета е невидим феномен поради 
трудностите, които малолетните срещат при 
разкриването му и поради социалните 
предразсъдъци за този тип насилие. Много от 
причините за тази невидимост и страхът от 
разкриване на сексуално насилие спрямо 
мъже са свързани с императивите на 
доминиращия модел на мъжественост, 
според който мъжете трябва да бъдат силни 
и следователно не могат да бъдат жертви. В 
допълнение, други проблеми са стигмата на 
хомосексуалност когато насилието е 
извършено от друг мъж и неразбирането в 
обществото на разликата между насилие и 
сексуално посвещаване, когато насилникът е 
жена.

Едно от предложенията в Испания е нуждата 
от приемане на „уязвимостта“ на мъжете и 
работа по деконструкция на традиционния 
модел на мъжественост. Важно е на 
момчетата да се предложи „по-широко и по-
малко ограничаващо разбиране на 
мъжествеността“, което ще им помогне да се 
възприемат като жертва и да разкрият случаи 
на сексуално насилие. 

При разкриване на случай на сексуално 
насилие се препоръчва създаване на сигурни 
и защитени пространства и отношения, както 
и да се уважават ритъма и нуждите на 
детето. За детето е важно да види, че светът 
реагира и в резултат да бъде поставено в 
сигурна среда. Важно е и ПЛК да знаят как да 
подкрепят, съпътстват и да бъдат достъпни. 

Съществуващите в Испания процедури са 
дълги и често включват поставяне под 
съмнение на достоверността на детето. 
Много деца, включително момчета, които 
посещават терапия, вече са „смачкани“ от 
системата. Това е повторна виктимизация на 
детето. Поради тази причина е нужно 
подсилване на защитните услуги, а не само 
на наказателната и правната части. 
Необходими са и по-малко инвазивни 
процедури, например запис на интервюто, за 
да не се налага детето да преживява отново 
и отново епизодите на сексуално насилие. 

AHIGE
Men and Gender Equality
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Важно е да се отбележи, че институциите и 
организациите, които работят с деца и 
младежи, би трябвало да работят за 
предотвратяване на сексуалното насилие. 
Нужно е да се работи и за задълбочаване 
на емоционалното и сексуалното обучение. 
Този тип обучения трябва да бъдат 
разглеждани като форма на право за 
достъп до информация, да се прилагат 
внимателно, с уважение и с грижа да не се 
намесват в развитието на сексуалността на 
детето. Този подход трябва да превъзмогне 
фокуса върху рисковете и заболяванията, и 
да говори положително за сексуалността. 

Друга превантивна дейност е повишаването 
на информираността и въвеждане на 
джендър теми в образованието. 
Изключително важно е да се демонстрира и 
намали влиянието на преобладаващия 
модел на мъжественост. Това може да бъде 
и превантивна мярка срещу сексуално 
насилие като помогне на мъжете да 
обърнат внимание на слабостите си, и да 
подпомогне разкриването на случаи на 
сексуално насилие.  

Беше разгледана и нуждата от създаване и 
насърчаване на сигурни пространства, 
където децата да се чувстват спокойни да 
говорят за емоциите си и за това какво се 
случва с тях. Тези пространства са 
базирани на наблюдение на нуждите на 
детето и предлагат емоционална подкрепа, 
присъствие и изслушване. 
 
Важно е също така хората, които работят и 
са в контакт с децата, да имат специфични 
качества и способности, които позволяват 
доверие и усещане за сигурност при 
децата. Някои от тези качества, които 
трябва да бъдат подсилени, са 
чувствителност, съпричастност и 
способност за задаване на правилните 
въпроси по правилното време. В 
допълнение, както вече беше подчертано, 
ще бъде полезно ПЛК да преминат 
обучения на сексуални и джендър теми, 
особено във връзка със социализиране на 
мъжествеността. Важно е също така ПЛК да 
имат количествена и качествена 
информация и данни за сексуалното 
насилие, какво представлява то, различни 
типове сексуално насилие, начини за 
разчитане на възможни сигнали и за 
детекция на случаи на насилие.

последни 
новини от 
AHIGE
На 16 и 17.11.2017 г. AHIGE съвместно с 
Отворения университет на Каталуния 
организира третата конференция 
„Мъжете в движение“ (MIM III) на темата 
„Предефиниране на мъжествеността: 
(пре)конфигуриране на тела, чувства и 
политики“.

Конференцията събра специалисти по 
мъжките въпроси от различни 
направления (академици, общество и 
политици) от цяла Европа. Тя беше 
структурирана в три семинара. Първият 
семинар, „Мъжественост в преход“, 
събра експерти и изследователи на 
въпросите на диаспорите и мигрантите. 
Вторият семинар, „Изменящи се чувства 
и интимност“, беше посветен на 
реалните конфигурации (промени и 
противоречия) на мъжките чувства и 
интимност. Третият семинар, 
„Мъжественост, нация и политика“, 
анализира как мъжките въпроси (и 
джендър въпросите) се отнасят към 
настоящите политики. Програмата на 
MIM III включваше две кръгли маси с 
участие на активисти и 
професионалисти от различни 
европейски организации, които работят 
по темите на мъжете и джендър 
справедливостта. 
Повече информация: 
https://meninmovement.wordpress.com

VMG
Анимус
DISSENS
IDI
AHIGE

новини 
от  
партньорите
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взаимно 
учене

Втората среща на партньорите по проекта 
„Култура на грижа“ се проведе в Грац 
(Австрия) в периода 18-20 септември 2017 г. 
Също като първата среща, и тя беше частично 
посветена на три сесии за взаимно учене.  

Първата сесия беше отделена за проекта AuP - 
„Разкриване и превенция на сексуално насилие 
срещу момчета и младежи от мъжки 
пол“ (“Aufdeckung und Prävention von 
sexualisierter Gewalt gegen männliche Kinder und 
Jugendliche”). Проектът е изпълнен в периода 
2013 – 2016 г. от партньора от Германия Dissens 
и партньора от Австрия VMG. VMG представиха 
основните резултати от проекта, показвайки 
съществуващите стереотипи за мъжественост и 
основните фактори, които спомагат 
разкриването от страна на мъже-жертви на 
сексуално насилие. Резултатите от проекта 
подтикнаха двете организации да разработят 
проекта „Култура на грижа“, за да задълбочат 
разбирането на темата за сексуалното насилие 
срещу момчета чрез по-широко партньорство и 
да потвърдят ефективните интервенции с цел 
превенция на такива случаи. Dissens представи 
методите и упражненията, използвани в проекта 
AuP за подобряване на информираността 
относно кои поведения може да са показателни 
за (предполагаемо) сексуално насилие срещу 
момчета. Тези упражнения са предложени на 
участниците в срещата, които активно участваха 
в тях, за да проучат собствените си идеи и 
възможни предразсъдъци. По този начин се 
даде възможност за дискусия за значението и 
влиянието на джендър и общественото влияние 
върху възприятието на сексуалното насилие 
(т.е. тълкуването на специфична ситуация може 
да се промени според това дали участниците са 
момчета или момичета). Упражненията бяха 
ефективен начин да помогнат на участниците да 
възприемат важността на джендър 
перспективата и общественото влияние при 
случаи на сексуално насилие. 

Повече информация за AuP:
http://vmg-steiermark.at/de/forschung/
projekt/aufdeckung-und-praevention-von-
sexualisierter-gewalt-gegen-maennliche-
kinder-und

Втората и третата сесии за Взаимно учене 
бяха посветени на австрийската асоциация 
Liebenslust (Жажда за живот). Основателката й 
Корина Орднер и колегата й Катя Грах 
представиха работата си с млади хора, която е 
насочена към предотвратяване на сексуално 
насилие чрез сексуално обучение. Дейността 
им се извършва в училища и е насочена към 
деца и младежи на възраст от 11 до 18 години. 
Основната им цел е създаване на 
положителна и открита среда, която да 
позволява обсъждането на тяхната 
сексуалност, включително теми като 
възпроизводство, сексуално обучение, части 
на тялото и промени в тях (например 
менструация), любов, порнография в медиите 
и социалните медии, разнообразие в 
предпочитанията, контрацепция. Темите, 
които се разглеждат в дадена среща се 
избират от самите деца. Участието в 
работилниците е по желание, а участниците 
могат да напуснат по всяко време, ако не се 
чувстват удобно. Учителите обикновено не 
участват, за да може учениците да се чувстват 
спокойни и да говорят открито, а родителите 
се информират предварително за темите, за 
да дадат съгласие. Работилниците са 
базирани на участие, което подпомага 
обмислянето на темата, и на методологии 
(например карти с изображения), които 
помагат на младите хора да направят връзка с 
чувствата си и да изразят емоциите си, като в 
същото време показват уважение към 
чувствата на другите.  

Liebenslust също така организира работилници 
на тема джендър, сексуално насилие и 
превенция на травми за възрастни, 
включително родители, учители, педиатри и 
други, които могат да действат като 
„усилватели“ към други възрастни, млади хора 
и деца. Методите, използвани в тези 
работилници, имат за цел да насърчат 
участието, да оспорят предубежденията и 
стереотипите, и да подхранят емпатията и 
културата на грижа.

Повече информация:
https://www.liebenslust.at/

Стр. 9      Брой 2     Култура на грижа     Октомври 2017 / Юли 2018    

http://goo.gl/sJNY8b
http://goo.gl/sJNY8b
http://goo.gl/sJNY8b
http://goo.gl/sJNY8b
https://www.liebenslust.at


#BoysCultureOfCare

Dissens Institut für Bildung und Forschung e.V. – Germany
( Coordinator ) http://www.dissens.de

Verein für Männer- und Geschlechterthemen Steiermark (VMG) – Austria
http://www.vmg-steiermark.at

Asociación de Hombres por la Igualdad de Género -AHIGE – Spain
http://ahige.es

Instituto degli Innocenti – Italy
http://www.istitutodeglinnocenti.it

Animus Association Foundation (AAF) – Bulgaria
http://animusassociation.org

страница на проекта
Проектът има собствен сайт: 
https://boyscultureofcare.wordpress.com

На сайта ще откриете подробна информация за 
проекта, както и актуални новини относно дейностите 
на партньорите.

https://boyscultureofcare.wordpress.com

партньори

Dissens Institut für Bildung und Forschung e.V. – Germany
( Coordinator ) http://www.dissens.de

Verein für Männer- und Geschlechterthemen Steiermark (VMG) – Austria
http://www.vmg-steiermark.at

Asociación de Hombres por la Igualdad de Género -AHIGE – Spain
http://ahige.es

Instituto degli Innocenti – Italy
http://www.istitutodeglinnocenti.it

Animus Association Foundation (AAF) – Bulgaria
http://animusassociation.org
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