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

съдържание

подкрепа и загриженост за момчета, преживели сексуално насилие Август-Декември 2018
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Тази публикация е създадена с финансовата 
подкрепа на програма „Права, равенство и 
гражданство”/ „Правосъдие” 2014-2020 на 
Европейски съюз. Съдържанието на тази 
публикация е отговорност на екипа на проекта и по 
никакъв начин не отразява вижданията на 
Европейска комисия. 
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здравейте!

Целта на проекта 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. 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. 

Проектът е ориентиран към децата 
и проблемите на половото 
неравенство и ще се занимава със 
стереотипите за ролите на половете 
чрез всички свои дейности.



Други новини от VMG

От 8 Октомври 2018 нататък в рамките на 
проекта, финансиран от Европейски съюз, 
нашият институт ще проведе 10 програми 
за повишаване на капацитета в девет 
различни провинции на Австрия. 
За повече информация: https://www.boys-in-
care.eu/de/fortbildungen.html
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Австрийската програма за повишаване на 
капацитета се проведе в три федерални 
окръга, като се съсредоточи над селски и 
градски райони: Ferlach in Carinthia, St. Pölten 
in Lower Austria and Graz in Styria. Повечето 
от участниците бяха професионалисти от 
както от младежки центрове, така и на терен, 
тъй като националната мрежа за работа с 
младежи (bOJA) предоставиха подкрепа при 
промотиране на програмата за повишаване 
на капацитета по проекта. Сред останалите 
участници бяха професионалисти от 
училищна среда, работещи с мигранти, в 
сферата на сексуалното образование, 
работа свързана с момичета, както и в 
центровете за закрила на деца. Висока беше 
информираността относно темите на 
програмата, както и мотивацията за 
получаване на знания за сексуалното 
насилие над момчета, частично мотивирана 
от скорошните проблеми с клиенти в 
съответните организации.

VMG
Institute for Masculinity Research and Gender StudiesПРОГРАМА ЗА 

ПОВИШАВАНЕ 
НА КАПАЦИТЕТА

По-конкретно сред участниците имаше 
нужда да се научи повече относно връзката 
между пола и сексуалното насилие, да се 
запълнят празноти в знанията относно 
засегнатите момчета, да се научи повече за 
сигналите и как да си изработят своя 
стратегия за действие и подкрепа.  

Обучителите (Elli Scambor и Johanna 
Stadlbauer) използваха практически 
упражнения, разглеждане на анонимни 
случаи на засегнати мъже, като освен това 
раздадоха литература със социална 
насоченост и използваха току-що 
издадените материали по проекта и аудио-
визуални материали от съответните 
организации.
В обратните връзки участниците наблегнаха 
не само на компетентността на обучителите, 
но и на интерактивното отношение към 
темата. 

VMG
ANIMUS
DISSENS
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На база оценката на нуждите на
професионалистите, които 
работят директно с деца, 
лицата, към които децата се 
обръщат първо за помощ, стана 
възможно всеки партньор да 
развие програма за повишаване 
на капацитета.

https://vmg-steiermark.at/de/forschung/projekt/dee-diversity-equality-and-inclusion-pre-primary-educ
https://vmg-steiermark.at/de/forschung/projekt/dee-diversity-equality-and-inclusion-pre-primary-educ
https://vmg-steiermark.at/de/forschung/projekt/dee-diversity-equality-and-inclusion-pre-primary-educ
https://vmg-steiermark.at/de/forschung/projekt/dee-diversity-equality-and-inclusion-pre-primary-educ
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След анализ на нуждите в България, успяхме 
да идентифицираме няколко проблемни 
области, които се нуждаят от повече 
информация. По-конкретно, целта на 
планираното обучение на Националната 
телефонна линия за деца 116 111 беше да 
предадем ключови концепции и определения, 
инструменти за подобряване идентификацията 
и разбирането на последиците и симптомите на 
сексуалното насилие, какво и да представим 
адекватни начини за намеса в случаи, че се 
идентифицира такова насилие, психотерапия и 
специфики в работата с деца, съществуващата 
правна рамка и процедури в случаи на 
сексуално насилие. 
Цели

- Да се задълбочи определението за сексуално
насилие и възможните прояви и последици при
идентификацията и интервенцията в случаи на
сексуално насилие над малолетни/
непълнолетни момчета;
- Да се даде пространство на децата да
разпознават и изразяват своите емоции
особено ако са жертви на насилие или на
възрастни, приемащи сигнали и работещи по
такива случаи;
- Да се увеличи чувствителността и подкрепата
към момчета, насочена към превенция на
сексуалното насилие и подобряване на
услугите;
- По-задълбочени познания за правната рамка
и процедурите за идентификация, докладване
и интервенция в случаи на домашно насилие
срещу малолетни/ непълнолетни, както и
процедурите за изслушване на деца в Синя
стая;
- Психотерапевтични и консултативни
програми за деца и младежи свидетели или
жертви на сексуално насилие с фокус над
момчетата;

Обучението беше проведено от членове на 
екипа на проекта с детайлни знания относно 
спецификите на проблема на сексуално 
насилие, както и относно специфичната целева 
група на проекта – момчета и млади мъже. 

Целият екип на националната телефонна 
линия за деца взе участие в обучението – 
консултанти и координатори, както и екипът на 
Кризисен център „Св. Петка”, София.

Обучението се проведе в Тренинг центъра на 
фондация „Асоциация Анимус”. 

ФОНДАЦИЯ „АСОЦИАЦИЯ АНИМУС”
Методологията включва упражнение, 
повечето от които бяха предложени и 
обсъдени от международния екип на проекта. 
Екипът използва реални случаи на 
консултантите на психотерапевтичните 
програми на фондация „Асоциация Анимус”, 
както и ролеви игри, базирани на реални 
обаждания на националната линия като 
примери за дискусията.

Обратните връзки от участниците показаха, 
че това е една сравнително нова тема за тях 
и информацията, получена по време на 
обучението е изключително важна за тях. 
Всички участници се съгласяват, че 
практическите упражнения са били най-
полезни за бъдещата им работа и 
отношение, когато се срещат с деца и или 
младеж, осмелило се да сподели с тях 
проблем, свързан със сексуално насилие. 
Допълнителните теми относно подходите и 
отношението децата, страдащи от симптоми 
в резултат на травматично преживяване, 
също бяха много полезни на участниците. 
Консултантите оцениха също информацията 
относно правните процедури и изслушването 
на дете в Синя стая по подходящ за него 
начин. 

Полезно за тях беше и да научат пълната 
процедура, за да знаят последователността 
на процедурата след доклада за сигнала към 
отделите за закрила на детето, както и всички 
възможности и услуги, достъпни за момчето в 
бъдеще. Това също беше много важно за 
консултантите, които споделиха, че това 
знание им дава увереност и сигурност, когато 
работят в мултидисциплинарен екип. 

Съдържание на обучението (теми) 

Обучението се проведе в рамките на 25 часа 
и беше разделена на 5 модула: 

(1) Въведение и определения;
(2) Сексуално насилие и пол;
(3) Ефекти и последици от сексуалното
насилие при жертвите;
(4) Правна рамка и работа в мрежа;
(5) Терапевтична работа с деца жертви или
свидетели на сексуално насилие.
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ПОВИШАВАНЕ 
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На база оценката на нуждите на
професионалистите, които 
работят директно с деца, 
лицата, към които децата се 
обръщат първо за помощ, стана 
възможно всеки партньор да 
развие програма за повишаване 
на капацитета.
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На база оценката на нуждите се 
проведоха четири програми за 
повишаване на капацитета за 
професионалисти, лица, към които 
момчетата и младежите се обръщат за 
помощ. Основните проблеми за 
професионалистите, установени в 
оценката на нуждите, бяха адресирани 
чрез съдържанието на програмите за 
повишаване на капацитета. Те включваха 
знания относно различните форми на 
сексуално насилие, неговото 
разпространение, последиците за 
оцелелите, как да се подкрепят оцелелите 
от сексуално насилие и стратегиите на 
извършителите. Освен това бяха 
адресирани и първите стъпки към 
създаването на концепции за 
институционална закрила. 

Три от програмите за повишаване на 
капацитета бяха създадени според 
конкретните нужди на 
професионалистите, работещи в три 
различни среди: училищни социални 
работници, професионалисти, работещи в 
помощ на семейства и в социални услуги 
за младежи, както и професионалисти от 
центрове за свободно време за младежи. 
Четвъртата програма за повишаване на 
капацитета се проведе в офиса на 
организацията пред смесена група от 
професионалисти от сферата на 
социалната работа. 

В програмите за повишаване на 
капацитета: 

• Придобитото знаниe за формите
на сексуално насилие бяха
систематизирани. Освен това бяха
представени и темите за степента и
разпространението на виктимизацията на
момчета жертви на сексуално насилие, 
както и за правната ситуация в Германия. 
В този контекст съществуващи митове и
неразбирателства относно сексуалното
насилие над момчета бяха дискутирани и
бяха анализирани личните неясноти на
професионалистите.

DISSENS

• Фактори, които влияят на
обработката на сексуалното насилие, и
какви психологически и физически
последици са свързани с него бяха
обсъдени.

• Беше дискутирано какво е
мъжественост и какво се очаква от
момчетата. Целта беше да се даде
възможност на професионалистите да
подкрепят момчетата в справянето с
натиска да задоволят определени
изисквания, за да се смятат за мъжествени,
както и да се разшири обхвата на
различните форми на мъжествеността,
особено що се отнася до това да бъдат
уязвими и да имат нужда от помощ, така че
преживяното сексуално насилие от момче,
да може да бъде дискутирано. Фактори,
които биха били от помощ при подпомагане
и стабилизиране на засегнатите момчета в
процеса на разкриване, бяха представени и
беше обсъдено как те биха могли да бъдат
инкорпорирани в ежедневните дейности на
професионалистите.

• Клишета относно извършителите
бяха обсъдени и оборени, където е
необходимо, като типичните стратегии на
извършителите също бяха посочени.

• Основите за развитието на
концепция за закрила на институционално
ниво беше представена. Като първа стъпка
беше предложено развитието на
институционален кодекс на поведение, като
бяха използвани случаи, върху които да се
размишлява относно личното чувство за
граници при поддържане на близост и
разстояние с клиентите. Като се имат
предвид стратегиите на извършителите,
бяха използвани въпросници, за да се
започне анализ на институционалния риск
и факторите за закрила, като по този начин
започва процес на развитие на мерки,
адаптирани към нуждите на момчетата в
институциите.

Други новини от DISSENS
От април започна новият проект 
“Jungenpädagogik und Prävention von sexualisierter 
Gewalt” (Педагогика с момчета и превенция на 
сексуално насилие), финансиран от германското 
Министерство но образованието и 
изследванията.  
В рамките на проекта Dissens заедно с Alice 
Salomon University of applied Sciences ще 
изучават кои концепции и методи от четирите 
педагогически сфери на сексуално образование, 
превенция на сексуално насилие адресират 
нуждите на момчетата (потенциални) жертви на 
сексуално насилие. Целта на проекта е да се 
улесни разпространение на подкрепящи практики 
сред агентите на четирите сфери, както и сред 
обичайната педагогика, и по този начин да се 
подобри ситуацията на момчетата (потенциални) 
жертви на сексуално насилие. 
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ПРОГРАМА ЗА 
ПОВИШАВАНЕ 
НА КАПАЦИТЕТА
На база оценката на нуждите на 
професионалистите, които 
работят директно с деца, лицата, 
към които децата се обръщат 
първо за помощ, стана възможно 
всеки партньор да развие 
програма за повишаване на 
капацитета.

За повече информация: 
www.dissens.de

http://www.dissens.de
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Програмата за повишаване на капацитета, 
изготвена от IDI, се проведе между март и май 
2018г. във Флоренция и се състоя в четири 
програми, насочени към различни групи от 
професионалисти, така че да се адаптира 
тяхното съдържание и продължителност към 
специфичните нужди и ситуации на 
засегнатите лица, към които децата първо се 
обръщат за помощ. 

Първата програма беше насочена към 10 
учители от начални и средни училища, 
втората беше насочена към 28 
професионалисти (включително социални 
работници и професионали педагози, 
работещи в услуги за настаняване от 
резидентен тип или дневни услуги за деца и 
младежи), третата беше насочена към 10 
професионални педагози и доброволци, а 
последната допълнителна програма беше 
насочена към 40 социални работници, 
работещи към общината във Флоренция 
(която е асоцииран партньор по проекта). 
Всяка програма включваше модули относно 
пол и мъжественост, определение на 
сексуално насилие и как да бъде разпознато, 
ефекта върху жертвите и спецификите, когато 
се отнася за насили над малолетни/ 
непълнолетни момчета, съответни закони и 
как да се намесим, ако се сблъскаме с 
евентуален случай на сексуално насилие. 

ISTITUTO DEGLI INNOCENTI

Обучителите (Donata Bianchi, Mario De Maglie 
и Elisa Vagnoli) са експерти в споменатите 
теми. Освен това в рамките на програмата за 
училите беше поканен социален работник от 
общината на Флоренция за сесия с въпроси и 
отговори, който има специфичен опит в 
работа със сексуално насилие над малолетни/ 
непълнолетни. Обучителите използваха 
подход с участие: често участниците бяха 
разделяни на групи, за да обсъждат заедно 
дадено упражнение (случай), което беше 
високо оценено от участниците, тъй като им 
даде възможност да обменят опит в детайли. 

По време на програмата участниците бяха 
помолени да мислят върху въпроси, свързани 
с пола от тяхната ежедневна работа, както и 
да изпълняват дейности по подкрепа на 
момчетата, с които работят. Дейностите по 
подкрепа можеха да бъдат по всяка от темите 
на програмата. 

Обратните връзки на участниците, базирани 
на въпросниците за оценка, които бяха 
помолени да попълнят в края на програмата, 
бяха в по-голямата си част положителни, като 
посочваха как програмата е повишила 
информираността относно темата и как това 
ще подобри работата им. 

ДРУГИ НОВИНИ ОТ IDI
На 16 октомври в Istituto degli Innocenti ще се 
проведе национален семинар в рамките на 
финансирания от Европейски съюз проект 
Calypsos, който ще обърне внимание на 
проблемите на младежкото правосъдие.  

Calypsos - Support for Social Inclusion, Specific 
Needs for Educational Support and Improvement of 
Basic Competences for prisoners Europe (Calypsos – 
Подкрепа за социално включване, специфични 
нужди за образователна подкрепа и подобряване 
на компетенциите за затворници в Европа) (http://
www.calypsos.eu/) е финансиран от програмата 
Erasmus plus K204 и цели да адресира 
специфичните социални и образователни нужди 
на хората в затворите. IDI е асоцииран партньор в 
рамките на европейско партньорство, което 
включва още Испания и Португалия, като 
специфичната му роля е да се справи с областта 
на образователни интервенции, насочени към 
деца, които са в изправителни институции или 
жилищни. Проектът стартира през септември 2016 
и ще приключи през ноември 2018. 

Тук можете да видите два от видеоклиповете: 

https://www.boys-in-care.eu/fileadmin/BIC/Italy/BiC-
Jacopo_Reali_STD_Sottotitoli.mp4
https://www.boys-in-care.eu/fileadmin/BIC/Italy/BiC-
Paolo_Allegranzi_STD_Sottotitoli.mp4
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На база оценката на нуждите на 
професионалистите, които работят 
директно с деца, лицата, към които 
децата се обръщат първо за 
помощ, стана възможно всеки 
партньор да развие програма за 
повишаване на капацитета.

VMG
ANIMUS
DISSENS
IDI
AHIGE

ПРОГРАМА ЗА 
ПОВИШАВАНЕ 
НА КАПАЦИТЕТА

http://www.calypsos.eu/
https://www.boys-in-care.eu/fileadmin/BIC/Italy/BiC-Paolo_Allegranzi_STD_Sottotitoli.mp4


#BoysCultureOfCare

AHIGE
Men and Gender Equality

През месеците май и юни бяха проведени 
три курса на обучителната програма в 
Испания. Курсовете се проведоха в 
Барселона, Малага и Канарските острови 
бяха посетени от между 20 и 25 човека 
всеки. Профилът на участниците беше 
различен, но доста балансиран откъм 
полови и възрастови групи, които 
включваха учители от начални и средни 
училища, социални преподаватели, 
психолози и обучители по свободно време 
и спорт. 

Обучителният курс беше разработен в три 
части по пет часа всеки. Между първите 
две и третата сесия измина една 
седмица, за да могат участниците да 
изпълнят девет часа работа у дома. 
Работата се състоеше в писане на личен 
дневник, както и работен дневник на пола, 
и четене на испанския доклад за оценка 
на нуждите. 

Курсът започна с измисляне на ментална 
и емоционална карта на сексуалното 
насилие над момчета и концепциите на 
мъжественост и мъжка сексуално бяха 
разработени. Втората сесия използва 
видео материали, за да дискутира 
профилите на жертвата-оцелял и на 
извършителя. Насочващи визуализации 
също бяха използвани, за да анализират 
рисковете фактори и факторите за 
закрила. В третата сесия работихме по 
създаването на пространства за подкрепа 
и грижа чрез динамиката на ролевата игра 
с помощта на поканените експерти в 
сферата на детското сексуално насилие. 
Протоколи, ресурси и партньорски мрежи 
също бяха обсъдени и бяха раздадени 
материали за повишаване на 
информираността от проекта „Подкрепа и 
загриженост за момчета, преживели 
сексуално насилие”. 

Оценката на участниците в трите курса е 
много висока. Те смятат, че обучението е 
било полезно и практично. Те изразиха 
желание да продължат да се обучават в 
тази сфера.  

ДРУГИ НОВИНИ ОТ AHIGE
Както всяка година, на 21 октомври 
Асоциация AHIGE организира мъжкия кръг 
срещу насилието от мъже. В повече от 30 
испански и няколко латиноамерикански 
градове мъже в подкрепа на равенството 
застават срещу насилието над жени. Този 
акт е начин движението на мъжете 
профеминисти в Испания да стане видимо, 
както и да се конфронтират мъжете с това 
толкова важно искане, а именно да се 
сложи край на патриархалното насилие. 
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На база оценката на нуждите 
на професионалистите, които 
работят директно с деца, 
лицата, към които децата се 
обръщат първо за помощ, 
стана възможно всеки 
партньор да развие програма 
за повишаване на капацитета.  

ПРОГРАМА ЗА  
ПОВИШАВАНЕ  
НА КАПАЦИТЕТА



Проектът „Подкрепа и загриженост за 
момчета, преживели сексуално насилие” 
създаде сайт, за да повиши информираността 
относно сексуално насилие над деца. На този 
сайт деца, възрастни и лица, към които децата 
първо се обръщат за помощ, могат да научат 
11 основни факта за сексуалното насилие 
чрез игра с карти на пет различни езика. 
Можете също така да свалите картите и 
листовка, които могат да се принтират и 
раздадат на децата. На сайта има телефонни 
номера и ресурси за различните страни, които 
са част от проекта.  
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информационна кампания
www.careforboys.eu

Момчетата могат да станат жертва на сексуално насилие. 

Тези КАРТИ ще Ви помогнат да разпознаете какво е сексуално насилие. 

Кликнете на иконката за КАРТИТЕ и ще научите 11 факта, които трябва да знаете. 

Запомнете, ако имате нужа от помощ, 

Обадете се на Националната телефонна линия за деца 116 111 

+ информация: 
boyscultureofcare.wordpress.com

>

http://boyscultureofcare.wordpress.com


#BoysCultureOfCare

партньори

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

Institute for Masculinity Research and Gender Studies, VMG – Austria
www.genderforschung.at

Asociación de Hombres por la Igualdad de Género -AHIGE – Spain
www.ahige.org

Instituto degli Innocenti – Italy
www.istitutodeglinnocenti.it

Animus Association Foundation (AAF) – Bulgaria
www.animusassociation.org
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На сайта ще намерите подробна информация относно 
проекта, както и редовни и актуални новини относно 
дейностите на партньорите.  

сайтът
Проектът има собствен сайт: 
boyscultureofcare.wordpress.com

https://boyscultureofcare.wordpress.com

http://www.dissens.de
http://www.genderforschung.at
http://ahige.org
http://www.istitutodeglinnocenti.it
http://animusassociation.org



