
4

#BoysCultureOfCare

ВЪВЕДЕНИЕ

УЪРКШОПИ
1) Препоръки за политики
2)Как да използвате материалите и

как да прехвърляте методологията
и продуктите на проекта?

3) Как да създадете и развиете
култура на грижа

ПАНЕЛ
НАРЪЧНИК
ПАРТНЬОРИ

Флоренция, Декември 2018

Финалната международна конференция по 
проект „Подкрепа и загриженост за момчета, 
преживели сексуално насилие” се проведе на 14 
декември в Istituto degli Innocenti, Флоренция. В 
конференцията участваха около 50 човека от 
различни европейски страни, които бяха много 
развълнувани да разберат резултатите от 
проекта и да споделят своите виждания и опит 
по въпроса на сексуално насилие над юноши и в 
частност над момчета.
Екипът на проекта представи продуктите и 
резултатите на проекта- оценката на нуждите, 
програмата за повишаване на капацитета, 
програмата за повишаване на информираността 
и наръчника за професионалисти, работещи с 
деца и младежи (така наречените лица, към 
които децата първо се обръщат за помощ), 
където могат да намерят инструменти и 
информация относно проблемите на 
сексуалното насилие над момчета, как да го 
превентират и как да окажат подкрепа на 
момчета жертви на насилие. Беше представен 
сайта, където може да се свалят всички 
продукти - националния и международния 
доклад за оценката на нуждите и материалите 
за повишаване на информираността (постер, 
дипляни и карти). 

В последствие се проведоха три уъркшопа, 
където се даде възможност малки групи да 
дискутират и по този начин да задълбочат 
някои от аспектите, които бяха представени в 
началните презентации: как да се създаде 
култура на грижа; как да се използват 
материалите и да прехвърлят методологията и 
продуктите на проекта в други европейски 
страни; какви препоръки за политиките могат 
да се направят на база проекта. 

Следобед независимият немски експерт с 
повече от 20 години опит в сферата на 
сексуално насилие над момчета Peter Mosser в 
ролята му на психолог и експерт по травмата, 
работещ в консултативен център за мъже 
жертви на сексуално и домашно насилие 
(KIBS, Мюнхен), изнесе реч по въпроса къде 
трябва да се наблегне, за да се осигури 
култура на грижа и превенция на сексуално 
насилие над момчета.  

Международната конференция завърши с 
кръгла маса, където петима експерти от 
различни европейски страни и международни 
организации представиха своя опит, свързан с 
темата на конференцията, и как да се 
адресират проблемите на сексуалното 
насилие над момчета.
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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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Дискусията насочи вниманието към следните 
аспекти като приоритетни: 
• Учителите и специалисти имат нужда от по-

широко знание и обучение по темата за 
сексуално насилие над деца като цяло и по-
специално над момчета; 
Обученията трябва да наблегнат на 
перспективата на пола при разбирането на 
сексуалното насилие над юноши;
Има нужда от обучения и относно ролята, 
която всека страна има в закрилата на 
децата и превенцията на сексуално насилие;  
Трябва да се знаят съществуващите закони и 
възможни протоколи
Организациите трябва да имат ясни 
механизми за докладване и за подпомагане 
на самите специалисти, тъй като те могат да 
бъдат застрашени от прегряване;
Участниците подчертаха също нуждата от 
по-ефективно сътрудничество между всички 
замесени страни. 

•

•

•

•

•

препоръки 
уъркшоп п   за политики
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Други проблеми, повдигнати по време 
на дискусията бяха:
• При превенцията на сексуално насилие 

над момчета трябва да се вземат предвид 
и специфичните нужни на дадените 
уязвими групи като например осиновени 
или деца с увреждания; 
Ефективните действия срещу сексуалното 
насилие над момчета трябва да взимат 
предвид и по-доброто разбиране на 
мотивите и поведението на 
извършителите; 
Превенцията трябва активно да включва и 
секторите с повишен риск като спортните 
асоциации. 

•

•

Този уъркшоп беше модериран Доната 
Бианки (Istituto degli Innocenti) и Марина 
Ангелова (Анимус). 
Диксусията беше предшествана от 
кратко обобщение на резултатите на 
двугодишния проект, отнасящи се до 
препоръките за политики; по-точно 
модераторите подчертаха критичните 
проблеми, свързани със знание и 
обучение, професионални умения, 
работа в мултидисциплинарни екипи 
и повишаване на информираността.
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В отговор на въпросите как да се използват 
материалите и при какви условия тези 
материали трябва да бъдат използвани от 
специалисти в работата им с момчета бяха 
посочени следните аспекти:
•

•

Трябва да се има предвид значението на 
Наръчника като справка за лицата, към 
които юношите първо се обръщат за помощ 
(т.е. лицата, които работят директно с 
юноши);
Лицата, към които юношите първо се 
обръщат за помощ, трябва да 
предварително да преминат обучение за 
сексуално насилие, подобно на програмата 
за повишаване на капаците по настоящия 
проект;
Материалите биха били по-подробни за 
момчетата, ако те са част от емоционална и 
сексуална обучителна програма; 
В случай, че нямат предишни знания или 
обучение, специалистите трябва внимателно 
да прочетат Наръчника, изготвен в рамките 
на настоящия проект;  
Подкрепата на експерти или мрежа трябва 
да бъде налице, ако се засече случай на 
сексуално насилие, докато се използват 
материалите.

•

•

•

Как да се използват 
материалите,  
методологията и 
продуктите на проекта?

уъркшоп 
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Вторият въпрос, който беше обсъден, беше 
как да се прехвърлят продуктите на 
европейско ниво. На първо място, беше 
посочено, че трябва да се взима предвид 
ситуацията на всяка страна относно 
процедурата по разпространение. 
Участниците посочиха още следното:

• Употребата на социални мрежи, 
подходящи за тийнейджъри, например 
Инстаграм; 
Значението на различни мрежи за 
разпространението на резултатите и 
продуктите чрез европейските мрежи за 
проекти и европейските мрежи на 
социалните работници, учители, 
обучителите, педагозите, психолозите, 
съветниците, здравните 
професионалисти и др. 
Включването на модели на подражание 
за момчета като известни спортисти, 
музиканти и др. в кампании. 

•

•

Уъркшопът „Как да се използват 
материалите, методологията и 
продуктите на проекта?” беше 
модериран от Педро Унамундзага и 
Рафа Сото (AHIGE). В началото, когато 
участниците бяха попитани за техните 
мисли и чувства относно сексуалното 
насилие над момчета, те съставиха 
когнитивна и емоционална картa. Бяха 
споменати основните нужди на 
момчетата, оцелели след сексуално 
насилие, и на специалистите, които 
работят с тях, когато е забелязан такъв 
случай или когато момче сподели за 
насилие. 
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Уъркшопът „Как да се създаде култура на 
грижата”, модериран от Ели Скамбор (VMG) 
и Питър Мосер, започна с упражнение, което 
беше последвано от дискусия, в която се 
обсъдите подпомагащите условия за 
култура на грижа. За да се създаде някаква 
представа относно противоречивите 
чувства, които момчетата може да изпитват 
към евентуалното разкриване на сексуално 
насилие, участниците бяха помолени да 
помислят за тяхна собствена тайна, която 
пазят в момента. Пазейки тайната си, те 
трябваше да си представят, че са заставени 
да я споделят на някого. Чрез това 
упражнение участниците се доближиха до 
чувствата на срам, вина и страх и помислиха 
за факторите на подкрепа по време на 
процеса по разкриване на тайната. 
Коментарите на всички участници бяха 
събрани от модераторите на уъркшопа в 4 
измерения, характеризиращи културата на 
грижа: компетенция, чувствителност, 
сигурност и разкриване като предложение.

Как да се 
създаде и развие 
култура на 
грижата?

уъркшоп 
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Панелът представи дискусия, насочена към 
основните предизвикателства на проекта, 
пред публика, съставена от международни 
експерти от академичните среди и 
международни правителствени и 
неправителствени организации, работещи с 
насилие над деца и със закрила на детето. 
Експертите бяха помолени да коментират 
два проблема – собствения си опит, 
свързан с малкото внимание, което се 
отделя на сексуално насилие над момчета, 
и какво може да се направи, за да се даде 
повече гласност на проблема и да се 
адресира адекватно.

Панелът, модериран от Erika Bernacchi от 
Istituto degli Innocenti, беше открит от 
George Nikolaidis, председател на 
комитета  Ланзароте към Съвета на 
Европа, клиницист, изследовател и 
обучител в проекти, свързани с насилието 
над деца. Г-н Nikolaidis представи 
резултатите от епидемиологичното 
изследване в рамките на проекта 
„B.E.C.A.N.”, насочено към очертаване на 
злоупотребите с деца и пренебрегването. 
Той наблегна на различията, базирани на 
пол и възраст. 

Ramya Subrahmanian, началник и 
изследовател на права и закрила на 
детето в УНИЦЕФ, която преди това е 
била изпълнителен директор на Know 
Violence in Childhood, обясни, че в 
рамките на последния проект, който е 
продължил 8 години и е събрал най-
добрите доказателства за превенция на 
насилието над деца, само 6 или 8 страни 
са събрали данни за насилието над 
момчета. Именно заради това първата 
стъпка в адресирането на проблема е 
нуждата да се съберат данни, разделени 
по пол. Тя спомена и важността 
справянето с този проблем да бъде 
осъществено чрез използването на 
концепцията на екосистема, като по-този 
начин се адресират не само 
междуличностните измерения, 

панел
но и общностните и структурните измерения, 
като се наблюдава как различните феномени 
са свързани (например насилие, основано на 
пола и насилие над деца).

Noemi Pereda, професор по виктимология в 
университета в Барселона и изследовател в 
сферата на насилието над деца в испанския 
и латиноамериканския контекст, представи 
резултатите от три метаанализ и наблегна да 
значението на методологията, използвана в 
анкети, свързани с насилие над момчета. По-
специално, тя обърна внимание на 
важността на задаването на въпросите по 
начин, който да накара феномена насилие да 
излезе на повърхността. Например, 
възможно е, ако попитате дете/ юноша дали 
е ставало жертва на насилие, да получите 
негативен отговор. Ако, обаче, питате за 
настъпването на конкретни събития 
(например нежелано докосване, получаване 
на сексуални коментари и др. ), може да 
получите положителен отговор. 

Jan Reynders от международната мрежа 
Men Engage обърна внимание на важността 
да се стигна до корена на сексуалното 
насилие чрез адресиране на патриархията 
и даване да се разбере, че това е също 
толкова лошо за момчетата/ мъжете, 
колкото е и за момичетата/ жените. Той 
наблегна също на значението на 
усвояването на междусекторен подход, 
който да взема предвид как полът се 
пресича с други социални категории като 
раса, мигрантски статут, класа, 
образование и др. 

Marina Hughson, професор в Института по 
изследване на криминологията и 
социологията в Белград, която е 
публикувала многократно по темите на пол и 
мъжественост,  обърна внимание на 
разбирането как различните геополитически 
контексти влияят върху стереотипите, 
свързани с пола.

George Nikolaidis, Chairperson of the Lanzarote Committee of the Council of Europe.
Ramya Subrahmanian, Chief, Research on Child Rights and Protection at UNICEF Office of Research.
Noemi Pereda, professor of victimology at the University of Barcelona and researcher in the area of child abuse in 
the Spanish and Latin American context.
Jan Reynders, from the international network Men Engage.
Marina Hughson, Professor at the Institute for Criminological and Sociological Research in Belgrade.
Coordinated by Erika Bernacchi.
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Добре дошли в Наръчника на проекта 
„Подкрепа и загриженост за момчета, 
преживели сексуализирано насилие”. Той има 
за цел да предостави на специалисти, 
работещи с деца (учители, социални 
работници, педагози в детски градини, 
доктори, сестри, психиатри и др.), 
информация относно сексуалното насилие на 
момчета и младежи, както и да им 
предостави възможности да превентират 
насилието и да подкрепят оцелелите от 
сексуално насилие чрез създаване на 
култура на грижа в работната среда. По този 
начин наръчникът цели да подобри 
ситуацията на момчета и младежи 
(потенциални) жертви на сексуално насилие, 
които ще могат да разчитат, че лицата, към 
които първо се обръщат за помощ, са 
способни да разбират проблема и да насочат 
оцелелите към специализирани услуги за 
подкрепа. 

Специалистите ще намерят голям брой 
практически инструменти и методи относно 
адресирането на темата за сексуално 
насилие над момчета и младежи в контекста 
на работата си и относно начини да 
подкрепят оцелелите в ежедневата си 
работа.

наръчникът

За сваляне на наръчника електронно, 
сканирайте този QR код или посетете сайта: 

https://boyscultureofcare.wordpress.com/handbook
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PARTNERS

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

 boyscultureofcare.wordpress.com

На сайта ще намерите детайлна информация за 
проекта, както и всички материали и продукти, 
изработени от екипа на проекта.

WEBSITE

https://boyscultureofcare.wordpress.com
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