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1. Въведение 

Този документ (D3.4 „Протокол срещу домашното насилие спрямо ромски жени“) е 

изготвен в рамките на проект PATTERN (Предотвратяване и борба с домашното насилие 

срещу ромски жени, N 881731), който започна на 1 юни 2020 г. и е с продължителност 24 

месеца. Проектът е финансиран в рамките на програмата на Главна дирекция 

„Правосъдие“REC-RDAP-GBV-AG-2019 - Призив за финансиране за предотвратяване и 

борба с всички форми на насилие срещу деца, млади хора и жени. Общата цел на проекта 

е да допринесе за превенцията и борбата с домашното насилие над ромски жени в 

Гърция, България, Португалия, Испания и Румъния.  

Чрез този Протокол за борба с домашното насилие срещу ромски жени всеки 

професионалист, работещ в общността, ще може да идентифицира формите на домашно 

насилие, да разпознава ранните признаци на насилие, да предоставя пълна помощ на 

жертвата и не на последно място да познава понятията и естеството на домашното 

насилие като има предвид спецификата на работата в ромска общност. 

2.  Специфика на работата с ромските жени 

Разбирането за домашно насилие в ромска общност е тясно свързано с 

разпределението на ролите и разделението на половете в общността. Това е свързано и с 

множество концепции, които зависят от различни фактори, например ниво на 

модернизация на общността, групова принадлежност и др.1 

Нивото на модернизация и честотата на контактите с макро-обществото е един от най-

сериозните фактори, които оказват влияние върху промяната на нагласите . В този смисъл 

                                                      
1 Крумова, Т. (2020), WP2 Национален доклад, 2020, стр. 9 
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концепциите в различните ромски групи са различни, тъй като нивото на интеграция също 

е различно. Например в групата на рударите женската еманципация е по-силна, отколкото 

в останалите групи. В групата на по-традиционните и затворени общности еманципацията 

е много ниска, както, например,  в групата на калдараши и бургуджии.2 

Патриархалното разбиране за лидерството на мъжа подчинява възприятието на пола 

в ромското семейство. В много голяма степен, без значение от коя група е, семейството 

все още приема момчето като човек, който носи семейния потенциал, особено в по-

консервативните групи. Неслучайно, да имаш момче е много важно в групата на 

калдарашите, защото „момчето се грижи за родителите“.. Както беше посочено по-горе, 

това не е концепция, ограничена само до общността на калдарашите. Подобно схващане 

беше споделено и в интервютата с много по-модернизирани жени от рударите; те имат 

характеристики, по-близки до макро-обществото и имат по-развити процеси на 

еманципация на жените.3 

В ромската общност контролът над жените е особено силен, защото се възприема, че 

жените предават идентичността, ценностите и нормите на групата на по-младите 

поколения.4 Ролята на мъжа ром обаче остава силна, той продължава да се възприема 

като основната фигура. От него зависят финансовите въпроси, битовите, ежедневните 

решения, които трябва да се вземат. 

Както и в други общности със запазена патриархална структура, честта на мъжете и 

семейството не зависи от постиженията на мъжете в икономическата, политическата или 

културната сфера, а от поведението на жените. Ето защо се очаква „добрата жена“ да бъде 

девствена до сватбата си; да се ожени рано за момче от нейната група; да роди бързо син 

                                                      
2 Крумова, Т. (2020), WP2 Национален доклад, 2021, стр. 10 
3 Крумова, Т. (2020), WP2 Национален доклад, 2021, стр. 10 
4 Крумова, Т. (2020), WP2 Национален доклад, 2021, стр. 10 
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и евентуално повече деца; да бъде вярна на съпруга си; да поддържа примерно 

домакинство; да организира работата на снахи и дъщери; да се грижи за мъжа, децата, 

възрастните и болните. Не се очаква жената да се представя добре в училище или да се 

стреми да се утвърди като добър специалист. Учителите на ромски деца от традиционни 

ромски групи или в големи градски гета често се оплакват, че родителите принуждават 

най-способните ученички да напуснат училището рано и да се оженят скоро след това. 

Ранните бракове и отпадането от училище са сред най-сигурните средства за задържане 

на младите роми в общността и поддържането на статуквото.5 

В ромската общност спазването на нормите на групата се възнаграждава с 

обществено признание, докато неспазването им се наказва строго. Например, ако ромско 

момиче реши да не се омъжва рано, а да учи по-дълго, това може да бъде прието от 

родителите й, но да срещне неодобрение от съседите и роднините. Ако реши да реагира 

на традиционни практики, които нарушават човешките й права и да отстоява себе си, 

може да бъде отлъчена от общността. Ако се омъжи за човек от друга етническа група, 

това може да доведе до изпадането й от групата завинаги.6 

Съществуващите възприятия за позицията и ролята на жената в различните ромски 

групи до голяма степен определят разликата в социализацията между момчетата и 

момичетата, съответно между мъжете и жените в семейството. Докато мъжете имат по-

интензивни контакти с институциите и като цяло с макро обществото, те са по-адаптивни 

и отворени за промени, дори и да не осъзнават това. За сметка на това жените, които имат 

по-малко контакти извън семейството и общността, много често искат промяна, но не 

знаят каква промяна и как да я постигнат.7 

                                                      
5 Крумова, Т. (2020), WP2 Национален доклад, 2021, стр. 10 
6 Крумова, Т. (2020), WP2 Национален доклад, 2021, стр. 11 
7 Крумова, Т. (2020), WP2 Национален доклад, 2021, стр. 11 
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Освен това, дискриминацията от външното общество и институциите също добавя 

към проблема: ако ромска жена реши да се оплаче в полицията за систематичните побои 

на съпруга си, тя рискува да бъде отхвърлена от всички останали за нейното "предателско 

поведение" и т.н. Най-вероятно ще бъде отхвърлена и от самите институции с думите 

„Така се случват нещата при вас“. В същото време, мъжете от ромски произход все по-

често не успяват да отстояват ролята си да издържат семейството поради трайната 

бедност, безработица и т.н. Това води до неспособност да получават стабилен доход. 

Безработните мъже в ромска общност смятат, че са се провалили като мъже, съпрузи и 

бащи. В резултат авторитетът на мъжете в семейството ерозира. Тези, които са силно 

привързани към традиционните ценности относно ролята на половете, все повече усещат, 

че са загубили позицията си в обществото. Намаляването на авторитета на ромските мъже 

в семейството е една от основните причини за високите нива на стрес в домакинствата и 

усещането за нарастващо домашно насилие. Въпреки че традиционните роли на пола се 

поддържат официално, авторитетът на мъжа в семейството изглежда все по-често се 

поставя под съмнение Мъжете се чувстват отчаяни от неспособността си да отговорят на 

традиционните очаквания. Те прибягват до конфликти и домашно насилие като начин да 

възстановят господстващото си положение, като същевременно се борят да отговорят на 

очакванията да осигурят благосъстоянието на семействата си. Ромските жени са силно 

икономически зависими от своите съпрузи и родителите си. Липсата на собствени 

средства, които да имат, напълно ограничава възможностите им за контакти и движение 

извън квартала или селото. Дори ако ромската жена, жертва на домашно насилие, реши 

да потърси закрила и подкрепа, тя няма да може да стигне до друго населено място.8 За 

съжаление обаче липсват статистически данни, които да показват какъв е процентът на 

ромски жени, жертви на домашно насилие. Наблюденията са само на базата на теренни 

изследвания и непредставителни проучвания. В същото време, няма наложени държавни 

                                                      
8 Крумова, Т. (2020), WP2 Национален доклад, 2020, стр. 12 
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стандарти за услуги за жертви на домашно насилие, още повече за жените в ромската 

общност, и няма регистър за извършители на домашно насилие. Тези факти продължават 

да не се разглеждат, въпреки че женските неправителствени организации от години се 

застъпват за въвеждането на тези мерки за разкриване на мащаба на проблема с 

насилието над жени и подобряване на социалната реакция и координация.9 

От октомври до средата на декември 2020 г.,екипът за България по проект „Паттерн: 

Предотвратяване и борба с домашното насилие срещу ромски жени“, реализира теренно 

проучва, в рамките на което бяха проведени 40 интервюта с ромски жени. Изготвеният 

анализ на базата на проучването очертава няколко характеристики на проявите на 

домашно насилие в ромска общност, а именно: 

 Общността има значение: тя е много силен фактор; отделният индивид и дори 

семейството са по-малко важни в сравнение с общността. Мнението на 

общността формира поведението и нагласите. В същото време, ако някой 

отхвърли мнението на общността, той / тя ще бъде много бързо наказан с 

изключване, което (за човек от общността) е равно на социална смърт. Това влияе 

върху възприятията и мнението, както и последващи действия в отговор на 

домашното насилие; 

 Домашното насилие се счита за вътрешносемеен проблем и не е приемливо да 

се изнася извън дома, дори да се обсъжда със семейство (например за жените 

жертви); 

 Насилието не се възприема като насилие, ако „то е заслужено“. Никой от 

общността не може ясно да определи това. Това обаче е изявление, което човек 

                                                      
9 Център Амалипе. Граждански мониторингов доклад за изпълнение на националната стратегия за интеграция 
на pомите в България. Определяне на недостатъците в политиката за приобщаване на pомите. 2019, стр.25, 
достъпен на https://amalipe.bg/wp-content/uploads/2020/07/RCM-Y3-C1-Bulgaria-for-publ.pdf  

https://amalipe.bg/wp-content/uploads/2020/07/RCM-Y3-C1-Bulgaria-for-publ.pdf
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често получава, когато прави интервюта. По предположение жената винаги е 

виновна (освен ако не се докаже нещо друго); 

 Физическото насилие често се използва като средство за отглеждане на децата; 

 Въпросът за домашното насилие е много чувствителен и има значение половият 

профил на интервюиращите или хората, които говорят за това; 

 Вече можем да наблюдаваме тенденция към промяна на нагласите за реакция 

срещу домашното насилие и изграждане на култура и нагласи за реакция , но 

пълната промяна все пак ще отнеме време; 

 Има голяма нужда да се работи паралелно с институциите (при формирането на 

политики, при теренната работа, при планирането на интервенции), тъй като те 

прилагат много стереотипи за ромските жени, когато става въпрос за домашно 

насилие или традиционни практики.10 

Изследването, което направихме, показва, че в повечето случаи жените много ясно 

осъзнават какво е домашно насилие в различните му форми: причиняване на физическо 

и психическо увреждане, побоища, заплахи, принуда, желание за власт и контрол. 

Въпреки това обаче, можем да разделим ромските жени в няколко групи по отношение 

на начина, по който възприемат домашното насилие: 

 тези, които не признават че има домашно насилие или по всякакъв начин 

намират оправдание за проявите му; 

 жените, които осъзнават колко разрушително и опасно е насилието, но все още 

не могат да преодолеят своите предразсъдъци и стереотипите на общността си; 

 жени, които са намерили сили да отхвърлят открито всички форми на насилие и 

са готови да реагират независимо от последствията. 

                                                      
10 Крумова, Т. (2020), WP2 Национален доклад, 2021, стр. 15 
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Определящият фактор за това към коя категория принадлежи една ромска жена, е 

нивото на нейното самочувствие, образование и развитие, както и доколко решена е тя 

да вземе мерки срещу насилието и да предизвика промяна в начина си на живот. Това в 

голяма степен е свързано основно със страх от отритване от членовете на семейството си, 

както и от общността, чиито традиции и разбирания отхвърлят и заклеймяват жените, 

които избират собствената си безопасност пред живота на „покорна ромска жена“. 

Жената ромка, която е предприела мерки срещу домашното насилие, се страхува, че след 

това тя няма да има къде да отиде, ще бъде отритната от своите близки, приятели. 

Отделно от това, налице е и страх, че при сигнализиране на компетентните институции 

жертвите няма да получат нужното внимание, защото властите не ги приемат на сериозно. 

В хода на изследването се получи информация за случаи, в които жертвата е била 

изпращана у дома от полицията, за да чака съдебно разпореждане и е трябвало да се 

изправи срещу гнева на агресора, а някои от случаите завършват трагично за ромските 

жени, жертви на насилие. Дори и когато, ромските жени са наясно с правата си, те не 

вярват, че властите ще предоставят помощ, когато се нуждаят от нея. Ако не са сигурни в 

резултата от действията си, те избират да мълчат и да страдат, защото се страхуват, че ако 

не намерят начин да напуснат и да издържат себе си и децата си, ще трябва да се върнат 

при агресора. положението ще бъде още по - лошо от преди. 

Значителна част от женитепосочват, че ромската общност е затворена и че тя се 

ръководи от собствените си правила. В много голяма степен ромските жени смятат, че да 

кажеш на глас, че си жертва на домашно насилие, означава да нанесеш срам на 

семейството и да отлъчиш себе си от общността. Това е основен и движещ страх, който е 

първопричина за мълчанието им за проблема, защото давайки гласност на насилието, 

което търпят, те ще донесат срам на своите близки. Семействата им не биха ги взели 

обратно, а повечето от тях не знаят нищо друго освен да се грижат за къщата и децата. Те 
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смятат семейството за най - важното нещо и трябва да жертват всичко, за да го поддържат 

заедно, защото смятат, че не биха могли да съществуват извън него и общността. 

Типично за ромската общност е мъжът в семейството да контролира семейния 

бюджет. Той е този, който разполага с парите на семейството, от него зависи дали и колко 

ще бъдат дадени на жената за ежедневни нужди. Често в случаите, когато мъжът е 

насилник, жената няма право на джобни разходи, няма право дори да излезе и да се види 

на кафе с приятелки. Тези разходи са смятани за ненужни. В чести случаи на ромската 

жена е отказван съответен разход, определен от мъжа й като ненужен. Тъй като в по-

консервативните общности мъжете не разрешават на съпругите си да работят, те не са 

финансово свободни и са напълно зависими от семейството си. 

Друго препятствие за преборването на домашното насилие сред ромскатаобщност, е 

липсата на лична свобода. Част от жените нямат право да използват интернет или да има 

свой телефон и профил във Фейсбук, забранено им е да излизат на публични места. Те 

трябва да носят определени дрехи и нямат право да излизат с приятели. Това води до 

дезинформираност на ромските жени относно техните права, възможностите, които има 

всяка една модерна жена без оглед на нейната етническа принадлежност, както и 

средствата, чрез които може да се предотврати или преустанови домашното насилие.  

Липсата на независимост под каквато и да е форма, както и липсата на всякаква форма 

на доверие към институциите, правят положението на жените много трудно, поради 

което те избират живот на мълчание и изтърпяване на насилието.  

 

3. Домашно насилие - дефиниции и понятия 
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Световната здравна организация определя насилието като: „Преднамерено 

използване на физическа сила или власт, посредством заплаха или реално, срещу друго 

лице или срещу група или общност, което води или има голяма вероятност да доведе до 

нараняване, смърт, психологична травма, неправилно развитие или решение”. Насилието 

представлява действие или поведение, насочено срещу друг човек или срещу собствената 

личност, което предизвиква физическо, психическо и/или емоционално страдание.11 

Домашно насилие е всеки акт на физическо, сексуално, психическо, емоционално или 

икономическо насилие, както и опитът за такова насилие, принудителното ограничаване 

на личния живот, личната свобода и личните права, извършени спрямо лица, които се 

намират в родствена връзка, които са или са били в семейна връзка или във фактическо 

съпружеско съжителство.12  

От легалното понятие могат да се изведат и основните форми на домашна насилие: 

1. Физическо насилие: 

 свързва се с всяко нежелано, насилствено физическо 

съприкосновение с тялото на човек, което причинява болка или носи 

риск от физическа травма; 

 включва бутане, удряне, разтърсване, използване на предмет за 

удряне, извиване, дърпане на част от тялото, използване на оръжие; 

 физическите наранявания могат да бъдат от синини по тялото до 

изгаряния, счупени зъби, счупвания на крайници, на челюст, спукани 

тъпанчета и др.; 

 цели да подчини „жертвата” и да предизвика страх у нея. 

2. Психологическо насилие - варира от заплахи, включващи образно и 

детайлно описание на следващи насилствени действия, до тежки обиди, 

обезценяване. То води след себе си несправяне, социална изолация, 

асоциална проява, понякога и отключване на психотични епизоди и 

психично заболяване. 

                                                      
11 Фондация „П.У.Л.С.“ (2013). Наръчник за професионалисти, работещи по случаи на домашно насилие, стр. 5, 
https://www.pulsfoundation.org/images/biblio/Pulse-ProfessionalManual_03.pdf, последно посетен на 03.08.2021 г.  
12 Закон за защита от домашното насилие, Обн. ДВ. бр.27 от 29 Март 2005г., чл. 2, ал. 1, 
https://lex.bg/bg/laws/ldoc/2135501151, последно посетен на 01.08.2021 г. 

https://www.pulsfoundation.org/images/biblio/Pulse-ProfessionalManual_03.pdf
https://lex.bg/bg/laws/ldoc/2135501151
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3. Емоционално: 

 Упражняващият насилие налага неща, чрез предизвикване на 

чувства на страх, срам и вина. Може да принуди пострадалото лице 

да върши неща, които противоречат на ценностната му система, 

отправяйки заплахи; 

 поставя „жертвата” в принизена позиция, карайки я да се чувства зле 

и недоволна от себе си, дори неадекватна. Прави я зависима и 

слаба, като я ругае, унижава или дисквалифицира пред семейството 

и приятелите и. 

 Упражняващият насилие се отнася към пострадалия, като към хора 

„втора ръка”. Взима сам всички решения. Държи се като господар на 

дома. Може заплашвайки да разрушава вещи в дома, да насилва 

домашно животно, да размахва оръжие. 

 Упражняващият насилие може да кара „жертвата” да се чувства 

виновна заради децата, да заплашва, че ще ги отвлече, ако тя не 

спазва неговите условия и т.н. 

4. Сексуално: 
 включва широк репертоар от поведения, включващи принуждаването 

на „жертвата” да прави секс по време или по начин, който тя не желае; 

 е всяка нежелана сексуална интимност, извършена от страна на 

единия партньор над другия, насилствено принуждаване към 

всякаква нежелана интимност. 

5. Икономическо насилие: 

 е упражняването на финансов контрол от страна на „насилника” върху 

„жертвата”, което я прави зависима от него и изключително уязвима; 

 „Насилникът” възпрепятства „жертвата” да работи, принуждава я да 

го моли за пари, отпуска й ограничена парична сума, за която 

впоследствие иска подробен отчет; 

 лишава „жертвата” от свободен достъп до парите и от информация за 

финансите на семейството.13 

                                                      
13 Фондация „П.У.Л.С.“ (2013). Наръчник за професионалисти, работещи по случаи на домашно насилие, стр. 6-7, 
https://www.pulsfoundation.org/images/biblio/Pulse-ProfessionalManual_03.pdf , последно посетен на 03.08.2021, 
г. 

https://www.pulsfoundation.org/images/biblio/Pulse-ProfessionalManual_03.pdf
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4. Идентифициране на формите на домашно насилие  

Направеното в рамките на проекта проучване, както и опитът от теренната работа на 

Център Амалипе показва, че обикновено домашното насилие се описва като „физическо, 

психическо, сексуално насилие“, което е по-скоро етикет, без да  можем да твърдим, че 

имат разбиране в общността какво означава това, н о в много от случаите, домашното 

насилие все още се отъждествява главно с физическо насилие.14 

„Физическото насилие е често срещано, като шамарът се приема за 

даденост. Ако той я бие със синини, фрактури, това се смята за 

насилие. Докато за шамар, това може да бъде всеки ден.“ (Й., 25 

годишна, малък град, Бургуджии) 

„Не мисля, че 1 или 5 шамара са насилие, когато я биете - тогава 

да.“ (Г., 45-годишна, малък град, Дасикане Рома, роми музиканти) 

 

5.   Ранни признаци на домашно насилие  

За специалистите, работещи в ромскиа общност, една от най – трудните задачи е 

идентифицирането на ранните признаци на домашното насилие. Съществува общо 

мнение, споделено от анкетираните по време на проучването, проведено през 2020 г., 

относно големия обхват на домашно насилие в ромската общност. Една от 

интервюираните жени посочи, че „всяка втора жена в общността е жертва на насилие“. 

                                                      
14 Крумова, Т. (2020), WP2 Национален доклад, 2021, стр. 20 
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Това мнение се споделя от всички категории респонденти, независимо дали определят 

насилието като проблем или не. Следващите две най-популярни думи, идващи след това 

твърдение, са мълчание и страх.15 

„Жените, жертви на насилие, живеят в мълчание. Понякога дори 

техните роднини не са наясно със ситуацията”. (E., 30-годишна, малък 

град, Бургуджии)  

По-голямата част от жените са съгласни, че домашното насилие е тема табу, въпрос, 

за който не се говори по различни причини: защото трябва да остане в семейството, 

защото традициите казват така, защото това е част от живота на жените, от срам, поради 

липса на подкрепа, защото „аз съм виновна“, защото „майка ми и баба ми са го 

направили“.16 

Поради разбиранията на общността и изградения образ на ромската жена и 

изискваното от нея поведение, жените прикриват белезите на насилието, което търпят от 

своите близки, не дават гласност на злоупотребите, претърпени от страха от изключване 

от общността или страха от влошаване на ситуацията. 

Специалистите, медиаторите и социалните работници, работещи на терен обърнаха 

внимание на необходимостта от специализирано обучение за по-добро разпознаване на 

признаците на домашно насилие. Те имат основни познания за българската 

законодателна система за домашно насилие, но нямат познания за конкретните 

процедури и стъпки, следвани за най-доброто справяне с такива случаи. Участниците 

дадоха подробни примери за умения, които всеки професионалист трябва да притежава, 

но към момента няма конкретен протокол, който да следват. Разрешаването на случаите 

                                                      
15 Крумова, Т. (2020), WP2 Национален доклад, 2021, стр. 22 
16 Крумова, Т. (2020), WP2 Национален доклад, 2021, стр. 23 
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на домашно насилие спрямо ромски жени става чрез натрупания опит и познания относно 

спецификите на общността.17 

Наученото към момента спомага за създаването на списък на ранните признаци на 

домашно насилие без да се претендира за неговата изчерпателност с оглед на 

специфичността на всеки случай и отличителните белези на общността: 

Физически признаци и здравословни 

проблеми 

Професионалистите трябва да са 

нащрек за видими признаци на насилие 

(изгаряния, синини, следи от ухапвания, 

белези). 

Да се обърне внимание за по-малко 

очевидните признаци, които могат да 

предполагат епизоди на домашно 

насилие (затруднено дишане - може да 

предполага опити за задушаване) или 

замаяност - поради принудителна 

употреба на наркотици). 

Противоречиви или отклоняващи се 

обяснения на видими рани 

Ромските жени могат да обяснят 

нараняванията си с причини, които са 

малко вероятни, както и да дадат 

противоречиви обяснения за това как са 

придобили синини или следи от 

насилие. 

Емоционални и психологически симптоми Домашното насилие е свързано с 

психични разстройства като депресия, 

                                                      
17 Виж повече в Крумова, Т. (2021), Training Needs Assessment Bulgaria 
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тревожност или склонност към 

самоубийство. Ромските жени не правят 

изключение и наличието на тези 

симптоми със сигурност е сигнал за 

наличието на домашно насилие. 

Страх Жените се страхуват от 

съпрузите/партньорите си или се 

страхуват да говорят за положението си. 

Ниско самочувствие Наблюдава се най – често при 

жертвите на психологическото 

насилие. То е свързано с това, че те 

смятат, че по презумция са виновни, 

общността, семейството, съпругът/ 

партньорът винаги имат право; смятат 

че са глупави и т.н. 

Отричане за преживяно насилие Жертвите твърдят, че не са чували или са 

преживели домашно насилие. 

Вина жените заявяват, че те са виновни и са 

предизвиквали появата на домашно 

насилие чрез неподчинението си на 

мъжа и нормите, възприети от 

общността, в която живее.18  

Оправдаване на насилника Жертвата опита да обясни поведението 

и действията на агресора често с 

оправдателни причини, включително и 

                                                      
18 Крумова, Т. (2020), WP2 Национален доклад, стр. 19 
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да търси вина в себе си, което води и до 

споменатите вече белези на домашно 

насилие. 

 

Професионалистите трябва да бъдат внимателни и да отделят внимание на всеки 

детайл в поведението на жертвата, защото домашното насилие е процес, който може да 

протича и да прераства от една форма на насилие към друга. Така например то може да 

започне първо с психологическо насилие, последвано от словесно насилие, което да 

ескалира до физически конфликти.  

Откриването на ранните признаци на домашно насилие се явява изключително важно 

за ромските жени. Опитът на професионалистите в тази област е ключов, което се 

потвърждава и от проведените фокус групи при проучването в D3.1 “Training needs 

assessment”. Участниците – професионалисти изразиха интерес към обучителни сесии, 

които ще съдържат информация за културата, социално-демографските характеристики и 

проблемите на ромите, особено свързани с начините за справяне с домашното насилие.19 

6. Стратегии за адресиране на жертвите, оценка на тяхната безопасност и 

тази на техните деца 

Професионалистите трябва да проявяват съпричастно, подкрепящо, окуражаващо и 

търпеливо отношение, без преценка и критика.20 Повечето специалисти от фокус групите, 

участвали в проучването, проведено през 2021 г., са съгласни, че са необходими следните 

                                                      
19 Крумова, Т. (2021), WP3 D3.1 “Training Assessment needs”, стр. 11 
20 United nations (2020). United to Support: How to respond to Domestic Abuse. A guide for UN personnel, стр. 4, 
https://www.un.org/sites/un2.un.org/files/united_to_support_domestic_abuse-global_eng.pdf, последно посетен на 
15.06.2021 г. 

https://www.un.org/sites/un2.un.org/files/united_to_support_domestic_abuse-global_eng.pdf
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общи умения за справяне със случаите на домашно насилие в ромска общност: доброта, 

състрадание, съпричастност, гъвкавост, креативност, активно слушане, доверие, 

разбиране, устойчивост и търпение. 

При работа с жени, жертви на домашно насилие, трябва да се водят записки по 

случая. Събирането на подробна информация за случая е важно с оглед на това, че същата 

може да бъде използвана впоследствие при съдебни производства, настаняване, 

получаване на съдебни разпореждания и други подобни. Предвид институционалната 

дискриминация и факта, че полицейските служители често са предубедени спрямо 

ромските жени21, воденето на записи е още по - важно при работа в ромска общност. 

Съхраняването на точни и достатъчни доказателства за събития може да бъде от 

съществено значение за започване на действия от страна на властите и институциите.  

Поверителността е от съществено значение във всички случаи. При установяване на 

категорична информация за наличието на домашно насилие, търпяно от жертвата, всички 

външни лица трябва да бъдат помолени да напуснат помещението, в което се провежда 

дискусията, за да се изяснят всички премълчани до този момент детайли. В същото време, 

трябва да се има предвид, че ако ситуацията се развива на място, в което има 

представители на общността и семейството, подобна стратегия би била противопоказна. 

Тя ще изпрати сигнал до обкръжението на жертвата и тя веднага ще бъде отново 

сплашена, така че да не продължи по-нататъшно споделяне. В тази ситуция, специалистът 

по-скоро трябва да намери начин да поговори насаме с жертвата без това да предизвиква 

подозрение у околните (по-скоро след събитието или самата ситуация). Трябва да се има 

предвид, че личният контакт е най-добър. Обикновени тези жени или не разполагат с 

личен телефон, ФБ, вайбър, месинджър, или, ако имат такъв, на тях обикновено не им е 

позволявано да говорят насаме и карй тях винаги има член на семейството. 

                                                      
21 Heloísa, P. (2021). PATTERN WP2 Summary report. CESIS | Centro de Estudos para a Intervenção Social 



 

19 

 Съдържанието на тази публикация представлява възгледите на автора и неговата отговорност. Европейската комисия не 

поема никаква отговорност за използването на информацията, която съдържа. 

Професионалистите трябва да изразят загрижеността си и да задават директни въпроси 

по емпатичен начин, както и да проявяват съпричастност към жертвата. Във всеки момент 

ромската жена, жертва на домашно насилие, трябва да бъде уверявана, че е в 

безопасност и всичко, което тя сподели, няма да бъде разпространено публично.  

Ако професионалистите влязат в контакт с деца, те също трябва да задават въпроси 

по съпричастен начин и да създадат среда, която би могла да улесни разкриването на 

повече информация относно случая. Някои деца може да не желаят да говорят открито за 

проблема, с което да улеснят и предприемането на последващи действия от страна на 

професионалиста, докато други могат да останат уклончиви в изказванията си, като 

например „баща ми дразни майка ми“. Професионалистите не трябва да задават сложни 

въпроси на детето, с което да го объркат. Простите, кратки въпроси от отворен тип са 

подходящи за разкриване на повече информация. В същото време трябва да се търсят 

постоянно и невербалните признаци (език на тялото), които да подсказват на 

професионалиста дали е близо до разкриване на проблема и всички детайли по случая. 

Оценка на риска 

След установяване на наличието на домашно насилие спрямо конкретната жена, 

трябва да се направи оценка на риска, за да се определи вероятността от увреждане на 

жената и децата. Изчерпателната оценка на риска е от съществено значение, тъй като се 

отнася не само за дългосрочната безопасност, но и за непосредствената безопасност на 

жената (т.е. дали за нея е безопасно да се върне у дома).  

Професионалистите също трябва да оценят риска за децата, като се има предвид, че 

домашното насилие в домакинството е свързано с повишен риск от насилие над деца. 

Дори самото свидетелство за домашно насилие би могло да има вредни емоционални и 
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поведенчески последици за децата.22 Професионалистите трябва да разбират добре 

последиците от домашното насилие върху децата и ако има такова, то те трябва да спазват 

законодателството по отношение на закрила на детето като сигнализират съответните 

компетентни институции. 

ИНТЕРВЕНЦИЯ 

В случай на установяване на домашно насилие спрямо ромска жена, както и изразено 

желание от страна на жертвата за получаване на помощ и съдействие по 

преустановяването му, професионалистът (социален работник, медиатори и др.), трябва 

да представят възможностите, които са налице. Така например, специалистът може да 

предостави информация на жената за наличните компетентни институции, които имат 

правомощия по разрешаване на случая с оглед на неговите специфики. Предприемането 

на действия по безопасността на ромската жена може да стане само след нейното 

изрично съгласие за това.  

7.  Правни съображения и политики за превенция на домашното 

насилие 

Домашното насилие е тема, обхваната от редица стереотипи, табута и 

предразсъдъци, както в макро обществото, така и в ромската общност. Доскоро въпросът 

за домашното насилие дори не беше признат като проблем. Отчасти подценяването на 

проблема е разбираемо поради дълбоко вкоренени патриархални стереотипи в 

българското общество и балканския регион като цяло.23 Повече от 12 години българското 

                                                      
22 Hornor, G. (2005). Domestic violence and children. Journal of Pediatric Health Care, 19, стр. 206–212, 
https://doi.org/10.1016/j.pedhc.2005.02.002, последно посетена на 18.06.2021 г. 
23 Фондация „Джендър алтернативи“. Изследване на приложението на Закона за защита от домашното насилие. 
Aприл 2017, достъпно на http://genderalternatives.org/images/mmm/Izsledvane_na_prilizenieto_na_ZZDN.pdf, стр. 
8 

https://doi.org/10.1016/j.pedhc.2005.02.002
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гражданско общество се стреми и се застъпва за законодателство, което да регулира 

равенството между мъжете и жените и би поставило под наказание нарушаването на 

правата на жените и по-специално домашното насилие. През 2016 г. беше приет Законът 

за равните възможности за жените и мъжете. Той регламентира институционалния 

механизъм за равенство на жените и мъжете, но не съдържа разпоредби от съществен 

характер за регулиране на реалното равенство чрез въвеждане на задължителни правила 

за поведение, санкции за тяхното нарушаване и неспазване, както и процедурата за 

упражняване на контрол и налагане на санкции. Законът не предлага стимули в критични 

области на идентифицирано неравенство.24 Измененията предвиждат информиране на 

жертвата за специални нужди от защита, ако извършителят бъде освободен или избяга от 

мястото, където е задържан или от затвора. Нарушаването на заповедите за защита, 

криминализирани в момента, придобива квалифициран персонал в случай на повторно 

нарушение.25 

Друг много важен документ, отнасящ се до ромските жени и отчасти до домашното 

насилие, е Националната стратегия за интеграция на ромите 2012-2020 г. Същата признава 

структурните неравенства, пред които са изправени ромските жени по отношение на 

патриархалните норми, неравенството между половете и дискриминацията. Признати са 

международните правни стандарти за правата на човека и отговорностите на България по 

тези документи. На общинско ниво обаче тези приоритети остават нерешени. Това се 

случва и по отношение на реални действия, както на местно, така и на национално ниво. 

                                                      
24 Права на жените и десен популизъм, ФЕС, 2017, стр.5, https://library.fes.de/pdf-files/bueros/sofia/13827.pdf  
25 Център за изследване на демокрацията. Насилие срещу жени – ключови констатации и стратегии за справяне 
с недокладвани случаи на насилие, 2019, стр.9, достъпно на https://csd.bg/bg/publications/publication/nasilie-
sreshchu-zheni-kljuchovi-konstatacii-i-strategii-za-spravjane-s-nedokladvani-sluchai-na-nasilie/  

https://library.fes.de/pdf-files/bueros/sofia/13827.pdf
https://csd.bg/bg/publications/publication/nasilie-sreshchu-zheni-kljuchovi-konstatacii-i-strategii-za-spravjane-s-nedokladvani-sluchai-na-nasilie/
https://csd.bg/bg/publications/publication/nasilie-sreshchu-zheni-kljuchovi-konstatacii-i-strategii-za-spravjane-s-nedokladvani-sluchai-na-nasilie/


 

22 

 Съдържанието на тази публикация представлява възгледите на автора и неговата отговорност. Европейската комисия не 

поема никаква отговорност за използването на информацията, която съдържа. 

В резултат на това ромите (жените) продължават да бъдат в периферията на социалния и 

институционалния интерес.26 

През 2019 г. Парламентът прие промени в законодателството, които са с цел 

повишаване на защитата на жените от насилие. Домашното насилие е признато като 

квалифициращо обстоятелство за убийство, суицидни намерения, телесни повреди, 

отвличания, незаконно лишаване от свобода, принуда, заплаха за извършване на 

престъпление. Според въведената дефиниция тя се определя като системно упражняване 

на физическо, сексуално или психическо насилие, икономическа зависимост, 

принудително ограничаване на личния живот, лична свобода и лични права и се извършва 

срещу възходящ, низходящ, съпруг или бивш съпруг, лице, което има дете, лице, с което 

е или е било в фактическо съжителство, или лице, с което живее или е живяло в едно 

домакинство. Промените маркират криминализирането и дефиницията за дебнене и 

представляват стъпка напред в общото наказание за всички средни телесни наранявания 

между роднини и съпрузи, но при отстъпление от първоначалните намерения телесните 

наранявания в състояние на тежко дразнене, причинено от жертвата, остават 

престъпления от частен характер. Въвеждат се нови разпоредби относно принудителните 

бракове. С него се премахва поощрителната норма, която предвижда пълно 

освобождаване от наказание за възрастен, който след съжителство с жена на възраст под 

16 години се е оженил за нея.27 

                                                      
26 Център Амалипе. Граждански мониторингов доклад за изпълнение на националната стратегия за интеграция 
на pомите в България. Определяне на недостатъците в политиката за приобщаване на pомите. 2019, стр.24-26, 
достъпно на  https://amalipe.bg/wp-content/uploads/2020/07/RCM-Y3-C1-Bulgaria-for-publ.pdf  
27 Цветкова, Г., Център за изследване на демокрацията. Насилие срещу жени – ключови констатации и стратегии 
за справяне с недокладвани случаи на насилие, 2019, стр.9, достъпно на 
https://csd.bg/bg/publications/publication/nasilie-sreshchu-zheni-kljuchovi-konstatacii-i-strategii-za-spravjane-s-
nedokladvani-sluchai-na-nasilie/  

https://amalipe.bg/wp-content/uploads/2020/07/RCM-Y3-C1-Bulgaria-for-publ.pdf
https://csd.bg/bg/publications/publication/nasilie-sreshchu-zheni-kljuchovi-konstatacii-i-strategii-za-spravjane-s-nedokladvani-sluchai-na-nasilie/
https://csd.bg/bg/publications/publication/nasilie-sreshchu-zheni-kljuchovi-konstatacii-i-strategii-za-spravjane-s-nedokladvani-sluchai-na-nasilie/
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България, за съжаление, е една от държавите, в които случаите на домашно насилие 

през първата половина на 2020 г. бележат ръст в сравнение с предходни години. В края 

на май беше оповестена информация, че от началото на извънредното положение, 

въведено на 13 март, осем жени са били убити от партньорите си, а на горещите линии за 

докладване на насилие и търсене на помощ са получени значително повече сигнали. У нас 

обаче броят и капацитетът на кризисните центрове продължава да е обезпокоително 

малък. Освен това в България все още липсва механизъм за систематично събиране и 

анализ на статистически данни за случаи на насилие над жени, фемицид или убийства на 

жени и момичета, свързани с пола.28 

В доклад от специалния докладчик на ООН по въпросите на насилието над жени за 

ситуацията в България, публикуван през май 2020 г. и представен на 44-та сесия на Съвета 

на ООН по правата на човека, състояла се между 15 юни и 3 юли 2020 г. Специалният 

докладчик Дубравка Шимонович препоръчва да бъде определена и институция (напр. 

съществуващия Омбудсман или новосъздаден специален орган като Обсерватория за 

фемицида, която да събира административни данни както за фемицид от интимен 

партньор, така и за фемицид в семейството (свързан със семейните отношения между 

извършителя и жертвата). Още един проблем, на който в България не се отдава 

необходимото внимание, е изнасилването в брака. Д-р Шимонович призовава за 

включване на такава разпоредба в Наказателния кодекс. Друга очаквана и важна 

препоръка е България да противодейства на погрешното тълкуване на понятията „пол“ и 

„насилие, основано на пола“ и да ратифицира Истанбулската конвенция.29 

                                                      
28 Цветкова, Г., Център за изследване на демокрацията. Домашното насилие над жени в България преди, по 
време и след пандемията от COVID-19, https://csd.bg/bg/blog/blogpost/2020/07/06/domashnoto-nasilie-nad-zheni-
v-blgarija-predi-po-vreme-i-sled-pandemijata-ot-covid-19/ , последно посетено на 19.08.2021 
29 Цветкова, Г., Център за изследване на демокрацията. Домашното насилие над жени в България преди, по 
време и след пандемията от COVID-19, https://csd.bg/bg/blog/blogpost/2020/07/06/domashnoto-nasilie-nad-zheni-
v-blgarija-predi-po-vreme-i-sled-pandemijata-ot-covid-19/ , последно посетено на 19.08.2021 

https://csd.bg/bg/blog/blogpost/2020/07/06/domashnoto-nasilie-nad-zheni-v-blgarija-predi-po-vreme-i-sled-pandemijata-ot-covid-19/
https://csd.bg/bg/blog/blogpost/2020/07/06/domashnoto-nasilie-nad-zheni-v-blgarija-predi-po-vreme-i-sled-pandemijata-ot-covid-19/
https://csd.bg/bg/blog/blogpost/2020/07/06/domashnoto-nasilie-nad-zheni-v-blgarija-predi-po-vreme-i-sled-pandemijata-ot-covid-19/
https://csd.bg/bg/blog/blogpost/2020/07/06/domashnoto-nasilie-nad-zheni-v-blgarija-predi-po-vreme-i-sled-pandemijata-ot-covid-19/
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Докладът е последван от предложения за изменение и допълнение на Наказателния 

кодекс и на Закона за защита от домашното насилие (ЗЗДН), които са направени от 

Oмбудсмана Диана Ковачева. Сред предложените промени са подобряване на 

термините, отнасящи се до домашното насилие, като напр. премахване на думата 

„системно“, замяната на понятието „икономическа зависимост“ с „икономическо 

насилие“ в чл. 93, т. 1 от НК, както и изричното дефиниране на термините „психологическо 

насилие“ и „икономическо насилие“ в ЗЗДН.30 

През май 2020 г. е приета новата Национална програма за превенция и защита от 

домашно насилие, с която са предвидени мерки за подобряване на координацията между 

компетентните институции и ангажираните организации. С Решение № 412 на 

Министерския съвет от 07.05.2021 г. е приета Национална програма за превенция и 

защита от домашно насилие за 2021 г., с която се приема Закона за изменение и 

допълнение на Закона за защита от домашно насилие, както и се планира разработването 

на „Мониторингова методология за оценка на политиките и институционалните практики 

във връзка с домашното насилие и насилието основано на пола в България“. 

 

8. Работа с поверителна информация 

Поверителната информация се отнася до този вид информация, която е получена при 

обстоятелства, с оглед на които получателят е длъжен да я пази в тайна. Това включва и 

                                                      
30 Цветкова, Г., Център за изследване на демокрацията. Домашното насилие над жени в България преди, по 
време и след пандемията от COVID-19, https://csd.bg/bg/blog/blogpost/2020/07/06/domashnoto-nasilie-nad-zheni-
v-blgarija-predi-po-vreme-i-sled-pandemijata-ot-covid-19/ , последно посетено на 19.08.2021 

https://csd.bg/bg/blog/blogpost/2020/07/06/domashnoto-nasilie-nad-zheni-v-blgarija-predi-po-vreme-i-sled-pandemijata-ot-covid-19/
https://csd.bg/bg/blog/blogpost/2020/07/06/domashnoto-nasilie-nad-zheni-v-blgarija-predi-po-vreme-i-sled-pandemijata-ot-covid-19/
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забрана този вид информация да се разпространява публично или пред трети лица без 

изричното съгласие на лицето.  

Създаденият от Европейската програма за обучение в областта на междукултурното 

посредничество за ромските общности Етичен кодекс на медиаторите, предвижда, че 

междукултурните медиатори трябва да пазят поверителност на информацията, събрана в 

техните професионални дейности: „Цялата информация, получена в процеса на работа, 

ще бъде запазена като поверителна, няма да бъде разкривана на други лица или 

институции, освен ако няма изрично съгласие на лицето, предоставило информацията, и 

с изключение само на ситуации, в които безопасността на дадено лице е заплашен ... Тези, 

които говорят с медиатора, трябва да бъдат информирани за ангажимента за 

поверителност. Никое лице, дори ръководителят на институцията, която наема 

медиатора, няма право да иска от медиатора да наруши поверителността. Получената 

информация от общ интерес може да бъде съобщена по начин, който да запази 

анонимността на източника, със съгласието на източника “.31 

Специалистите трябва да бъдат особено внимателни в случаите, когато спазването на 

поверителността на получената информация може да бъде нарушено непреднамерено и 

да причини вреда. Така например, ако общувате с други членове на семейството на 

ромската жена, включително с нейния насилник, това може да доведе то последващ 

насилствени действия спрямо жертвата от насилника.  

9. Ролята на междукултурните професионалисти и медиатори  

                                                      
31 Съвет на Европа (2016). ROMED1 TRAINER’S HANDBOOK European training programme on intercultural mediation 
for Roma communities, стр. 122, https://coe-
romed.org/sites/default/files/documentation/ROMED1%20Trainers%27%20Handbook.pdf, последно посетена на 
25.06.2021 г. 

https://coe-romed.org/sites/default/files/documentation/ROMED1%20Trainers%27%20Handbook.pdf
https://coe-romed.org/sites/default/files/documentation/ROMED1%20Trainers%27%20Handbook.pdf
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Работата за намаляване и предотвратяване на домашното насилие изисква 

систематичен и всеобхватен подход и участието на широк кръг от различни 

заинтересовани страни с цел разработване и прилагане на подходящи закони и политики, 

за предотвратяване на насилието, за разработване на услуги за преживели домашно 

насилие, за данни събиране и изследване на обхвата, същността и развитието на 

явлението.32 

Домашното насилие навлиза във всички социални групи, независимо от раса, пол, 

етническа принадлежност и икономически условия. Въпреки това националните доклади, 

извършени през първия период на проекта, посочват, че общоприетото схващане е за по-

високия процент на насилие в ромската общност. Това обаче не се дължи на културните 

особености на ромите, а често на патриархалните консервативни черти в някои ромски 

групи и подгрупи, на общностните традиции и на възприемането на ролята на ромската 

жена в семейството, както и на по-високия процент на бедност сред ромската общност. 

Това е причината, поради която фигурата на междукултурни посредници заслужава 

голямо признание във всички страни поради факта, че естеството на тяхната работа 

предполага висока степен на познания за културните, психологическите и общностните 

разбирания на отделните индивиди. Направеното проучване и работата на Център 

Амалипе на терен досега показва, че ключова роля при справянето с домашното насилие 

имат (образовтелните) медиатори. 

В България фигурата на образователния медиатор е много важна в ромската общност. 

Това е човек, който е от общността, човек, който има всички характеристики, които 

липсват на обикновените жени и в същото време биха могли да се идентифицират с 

нея/него – тя (обикновено жена) има образование (минимум средно), високо 

                                                      
32 Български фонд за жените (2018). Наръчник и практически упражнения в помощ на учители и ученици, стр. 17, 
https://bgfundforwomen.org/wp-content/uploads/2018/10/naruchnik-bgfond-2018-web.pdf, последно посетена на 
03.08.2021 

https://bgfundforwomen.org/wp-content/uploads/2018/10/naruchnik-bgfond-2018-web.pdf
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самочувствие, връзки с институциите. Това е един от основните фактори, признати като 

лице, които помагат в случаи на домашно насилие и е високо оценено. Повечето от 

интервюираните жени посочиха медиатора като един от най-уважаваните и доверени 

хора.33 

По отношение на домашното насилие, на базата на националните проучвания, 

проведени от партньорите по проекта в първата част на проекта, фигурата на 

междукултурния посредник (името може да се различава от страна на държава) е ясно 

идентифицирана като ключов агент на промяната . Медиаторът не трябва да се възприема 

като „троянски кон” за общността. Посредникът не трябва да влиза в общността, за да я 

унищожи/ промени отвън, а по - скоро да генерира и провокира капацитета на общността 

отвътре и да насочва членовете на общността как да преодолеят, противопоставят и 

променят вредните традиционни практики като домашно насилие, рано/ организирано 

бракове и др. Следователно междукултурният посредник трябва да се възприема по-

скоро като обществен активист, (за предпочитане) представител на ромската общност, 

застъпващ се за правата на ромските жени и борещ се с институционалната 

дискриминация. Медиаторът трябва да има дълбоко културно разбиране за ромската 

общност и местните институции. Той/тя подкрепя комуникацията и сътрудничеството 

между двете страни и съдейства за преодоляване на статута и културата. Освен това 

той/тя насърчава както ромските жени, така и институциите да поемат отговорност и да 

бъдат активно ангажирани. 

Център „Амалипе“ (ромска организация от България и един от партньорите в проекта 

Pattern) развива позицията на модератор/медиатор на общността повече от 10 години. 

Концепцията на Център „Амалипе“ и редица партньорски организации дефинира 

медиатора по следния начин: „Модераторът е представител на местната ромска общност 

                                                      
33 Виж повече в Крумова, Т. (2020), WP2 Национален доклад 
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с най-малко средно образование с доказани способности в социалната работа. 

Общностният модератор/ Образователен медиатор извършва теренна работа в 

общността, работи по индивидуални казуси, насърчава формирането на структури за 

подкрепа на общността (младежки клубове, женски клубове, лидерски групи) и живот в 

общността (например дискусии в общността и т.н..) координира кампании на местно 

ниво ; подкрепя диалога за по-добро взаимодействие между общността и местните 

институции.” 34 

Всички културни медиатори се нуждаят от обучение за ромската общност, 

спецификата и груповото многообразие, както и за различните подходи в различните 

ромски групи. Въпреки че медиаторите трябва да са част от общността, това не означава, 

че по предположение те знаят как да работят с нея, особено ако в техния регион живеят 

няколко ромски общности. За да подходят по правилния начин към домашното насилие, 

те трябва да познават фоновите нагласи в съответната ромска общност.  

Работата на образователните медиатори/ социални работници трябва да е 

организирана в две посоки: 

1. Превенция и 

2. Реакция на случаи на домашно насилие 

Превенцията  на домашното насилие в ромска общност е свързана с повишаване на 

информираността и чувствителността по отношение на насилието и различните му форми, 

но и със запознаване на жените в общността за механизмите за реакция, канали и 

евентуални институции и лица, които могат да помогнат в ситуация на домашно насилие. 

Характерна особеност, спомената и по-горе, е че в общността сензитивността към 

домашното насилие все повече нараства, но все още липсва достатъчно натрупана 

                                                      
34 Виж повече на http://www.amalipe.com/index.php?nav=news&id=3571&lang=1 и 
http://amalipe.com/index.php?nav=news&id=3575&lang=2  

http://www.amalipe.com/index.php?nav=news&id=3571&lang=1
http://amalipe.com/index.php?nav=news&id=3575&lang=2
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смелост, която да доведе до промяна и отхвърляне на стереотипите. От ключова важност 

е темата да бъде постоянно дискутирана, за да се преодолее нагласата, че това е тема 

табу, която не трябва да бъде обсъждана в общността. Друг аспект, който трябва да се има 

предвид, че поради спецификата в общността, йерархията в общностните отношения и 

мястото, което отделния човек заема, особено ако е жена, много малко са жените, които 

ще съберат смелост да отворят темата за домашното насилие без външна помощ. 

Обикновено е нужно темата да бъде въведена от някой, който не е далечен за общността 

(може и да е част от нея), но има достатъчно самочувствие и увереност, за да може да 

модерира негативните реакции, ако се появят такива. Затова и тук ролята на 

образователните медиатори е от ключова важност: те са част от общността, но 

същевременно имат увереността и подкрепата на Мрежата на образователните 

медиатори, която Център Амалипе администрира, за да знаят как да подходят, как да 

въведат темата и да реагират при определени ситуации.  

Изключително важно е всички дейности по превенция да имат предвид спецификите на 

общността. Така например, когато се правят дискусии и срещи е добре да се има предвид 

дали в тях участват само жени или са със смесени групи. Ако срещата се прави само с 

жени, тя не бива да бъде организирана „тайно“, защото това е най-сигурният начин да се 

предизвика негативна реакция в общността. В същото време, ако темата бъде поставена 

директно, без предварителна подготовка, това също е възможно да предизвика остра 

реакция. Най-добре е темата да започне да се поставя постепенно, по време на 

общностни събития, които са насочени към други теми, докато средата бъде подготвена. 

Много важно е посланието, че преодоляването на домашното насилие не е атака срещу 

общността, овластяването на жените и превръщането им в раноправни членове на 

общността няма да подрие нейните основи, нито ще я разруши, а напротив – ще я направи 

още по-силна. 
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Няколко са дейностите, които могат да се организират за превенция на домашното 

насилие и промяна на нагласите: 

 Кампании, свързани с повишаване на чувствителността към домашното 

насилие, разпознаване на различните му форми, популяризиране на начините 

на превенция и реакция 

 Кампании, свързани с превенция на ранните бракове 

 Кампании, свързани с мотивиране на жените в общността да повишават своето 

образование, професионална квалификация и реализация 

 Дискусии, свързани с положението на жените, проблемите, с които те се 

сблъскват. Подобни дискусии могат да се водят отделно с жени и с мъже, а в 

последствие и със смесени групи 

Реакция на случаи на домашно насилие 

Всеки теренен работник (медиатор, социален работник и т.н.) трябва да има предвид, 

че не е полицейски служител и при всяка реакция на случай на домашно насилие, това 

трябва да става при гарантиране на неговата/ нейната безопасност и тази на жертвата. 

Най-важната роля на образователния медиатор когато идентифицира домашно 

насилие, е да говори с жертвата, да я убеди, че тя трябва да вземе незабавни мерки, да 

бъде морална подкрепа (което понякога се оказва най-важното, за да се случат всички 

последващи действия) и да я подкрепя при всяка следваща стъпка. 

Всеки медиатор/ социален работник, който работи с жена, жертва на насилие, трябва 

да знае, че не може да работи с нея индивидуално, без да вземе предвид връзките й с 

общността. Именно тук е голямата разлика в работата с ромски жени, жертва на 

домашно насилие и жени от мнозинството. Общността е много важен, активен участник 

в целия този процес и той може да го обърне във всеки един момент. Понякога 

насилникът използва именно механизмите на общността, за да влияе физически и 
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психически на жертвата (така например, в един от случаите от терен на експертите в 

Център Амалипе, жената, жертва на домашно насилие, беше подложена на постоянен 

психически тормоз, защото е потърсила закрила, заедно с децата си. Посланието, което 

по различни канали в общността стигаше постоянно до нея, беше „Върни на човека 

децата и той ще те остави на мира“). Трябва да се има предвид, че за една ромска жена 

е много трудно да скъса всички връзки с общността, а и не е необходимо, стига тя да 

добие увереност да отстоява себе си и да не позволява насилие под каквато и да е била 

форма, да бъде проявявано над нея или децата й. А и именно по този начин, тя самата 

се превръща в агент на промяната.  

 

10.  Стратегии за грижи, които помагат на персонала да намали стреса 

и напрежението, свързани с работата им 

Психосоциалните рискове и стресът, свързан с работата, са сред най-

предизвикателните въпроси в областта на безопасността и здравето при работа. Те 

оказват значително влияние върху здравето на хората, организациите и националните 

икономики. В краткосрочен план стресовата работна среда причинява проблеми като 

главоболие, болки в стомаха, нарушения на съня, раздразнителност и проблеми с 

концентрацията. Хроничният стрес причинява тревожност, безсъние, високо кръвно 

налягане, отслабена имунна система, депресия, затлъстяване и сърдечни заболявания. 

Психосоциалните рискове произтичат от лош дизайн, организация и управление на 

работата, както и от лош социален контекст на работа и могат да доведат до отрицателни 

психологически, физически и социални резултати като стрес, свързан с работата, изгаряне 

или депресия. 
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Стресът и напрежението по време на работа или по време на работа често са обект на 

анализ в литературата. Съществуват различни термини като помощна травма, умора от 

състрадание и изгаряне, които отчитат различни видове влияния, стресови ситуации, през 

които всеки професионален или културен медиатор. 

Викарна травма 

Това е емоционалният отпечатък върху професионалисти, които, докато работят с 

хора, научават за тяхната травма, чуват техните истории и стават свидетели на болката и 

страха, които хората са изпитали.35 Pearlman и Mac Ian определят викаричната 

травматизация като „трансформацията, която се случва в рамките на терапевта (или друг 

травматолог) в резултат на емпатична ангажираност с травматичните преживявания на 

клиентите и техните последствия“36. Травмата на викарите променя начина, по който 

хората възприемат безопасността, доверието, силата, уважението и интимността, което 

води до емоционални смущения (например изблици на гняв, депресия) и проблеми в 

отношенията с другите.37 

Умора от състрадание 

Умората от състрадание се отнася до реакцията на стрес, която е резултат от 

взаимодействие с травмирани индивиди38. „Тази реакция включва физически (например 

безсъние), емоционални (например гняв, самообвинение) и поведенчески (напр. 

Недохранване, злоупотреба с алкохол). Основната разлика между умората от състрадание 

                                                      
35 American Counseling Association. (2011). https://www.counseling.org/docs/trauma-disaster/fact-sheet-9---
vicarious-trauma.pdf  
36 Pearlman, L. A., & Mac Ian, P. S. (1995). Vicarious traumatization: An empirical study of the effects of trauma work on 
trauma therapists. Professional Psychology: Research and Practice, 26(6), стр. 558–565 
37 Sabin-Farrell, R., & Turpin, G. (2003). Vicarious traumatization: Implications for the mental health of health workers. 
Clinical Psychology Review 
38 Figley, C. R. (1993). Coping with stressors on the home front. Journal of Social Issues, 49(4), стр. 51– 71 

https://www.counseling.org/docs/trauma-disaster/fact-sheet-9---vicarious-trauma.pdf
https://www.counseling.org/docs/trauma-disaster/fact-sheet-9---vicarious-trauma.pdf
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и вредната травма е, че първата може да се появи дори без директен контакт с травмиран 

бенефициент “39 

Бърнаут 

Изгарянето е процес на кумулативен стрес при взискателни професионални условия 

с ограничена подкрепа.40 Това е свързано с чувства на емоционално и енергийно 

изчерпване, деперсонализация (т.е. третиране на бенефициенти по дехуманизиран, 

циничен начин) и намалено чувство за постижения, свързани с работата. Острите случаи 

на викарна травма или умора от състрадание могат да предизвикат прегаряне.41 

Признаци на стрес и напрежение 

Признаците на стрес и напрежение могат да бъдат разделени в четири широки 

категории: 

● Духовни като загуба на смисъл, загуба на надежда, чувство на празнота, загуба 

на идеали; 

● Професионални като неудовлетвореност от работата, увеличени грешки, ниска 

мотивация за работа, цинизъм към бенефициентите, безразличие към резултатите, 

недоверие към колегите; 

● Физиологични като нарушения на съня, умора, промени в апетита, главоболие, 

                                                      
39 Panagiotopoulos, A. (2021) PATTERN WP3 Common Guidelines for the Development of Country Protocols. 
40 Maslach, C., & Jackson, S.E. (1981). The measurement of experienced burnout. Journal of Organization Behavior, 2, 
стр. 99–113 
41 Rothschild, B, & Rand, M. (2006). Help for the helper: the psychophysiology of compassion fatigue and vicarious 
trauma. New York, NY: W.W. Norton & Company 
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 Психологически като лоша концентрация, объркване, нерешителност, 

самообвинение, нестабилно или негативно настроение и чувства, социално 

оттегляне, скука, ниска мотивация, натрапчиви мисли, тревожност, 

размишление.олки в тялото и болки, треперене; 

 

Начини за грижа за себе си (самообслужване) 

Световната здравна организация определя самообслужването като „това, което 

хората правят за себе си, за да установят и поддържат здраве, както и за предотвратяване 

и справяне с болести. Това е широко понятие, обхващащо хигиена (обща и лична), хранене 

(вид и качество на ядената храна), начин на живот (спортни дейности, свободното време 

и др.), Фактори на околната среда (условия на живот, социални навици и т.н.) социално -

икономически фактори (ниво на доходите , културни вярвания и др.) и самолечение.42 

Съществува четиристепенен процес на самообслужване, който професионалистите 

биха могли да използват, които могат да бъдат използвани от тях за предотвратяване и 

защита от негативните последици от стреса на лицето:43 

 Стъпка 1 - Опознайте себе си: Работниците на първа линия трябва да имат 

предвид състоянието на възбуда. Това е, за да се знаят техните 

индивидуални признаци на стрес (напр. Коремна болка, нарушение на 

съня, липса на концентрация, промени в настроението). 

                                                      
42 World Health Organization (1998). The role of the pharmacist in self-care and self-medication: Report of the 4th WHO 
Consultive Group on the role of the pharmacist 
43 Sansbury, B., S., Graves, K. & Scott, W. (2015). Managing traumatic stress responses among clinicians: Individual and 
organizational tools for self-care. Trauma, 17(2), стр. 114-122 
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 Стъпка 2 - Ангажирайте се да се справите със стреса: Тази втора стъпка се 

отнася до наблюдение на себе си, за да разберете по - добре как да 

регулирате установените състояния на възбуда и да намалите стреса. 

Това наблюдение може да включва много прости стратегии, като 

например запомняне на причините за работа с ромски жени, споделяне 

на мисли и чувства с колегите, подобряване на хигиената на съня, 

упражнения, подобряване на хранителните навици, изброяване и 

включване в приятни самонаграждаващи се дейности, слушане на 

релаксираща музика, или почивка между бенефициенти. По -

напредналите стратегии могат да включват кратки техники за релаксация, 

техники за съзнание и изразително писане на негативни чувства. Освен 

това професионалистите биха могли да обмислят установяването на 

здравословни граници по отношение на баланса между професионалния 

и личния живот и спрямо бенефициентите (например да са ясни колко и 

по какви начини могат да помогнат). Границите засягат и физическата 

сфера; поддържането на физическо разстояние от бенефициента може 

да създаде чувство за сигурност и сигурност44. Интересното е, че накратко 

пренасочването на погледа им от бенефициента, на който обслужват, би 

могло да помогне на професионалистите да управляват емоционалните 

си реакции към него/нея45. И накрая, ако има такава в тяхната институция, 

може да се поиска официален надзор.  

 Стъпка 3 - Направете личен план за действие: Промяната в поведението 

може да настъпи само ако професионалистите направят конкретен план 

                                                      
44 Sansbury, B., S., Graves, K. & Scott, W. (2015). Managing traumatic stress responses among clinicians: Individual and 
organizational tools for self-care. Trauma, 17(2), стр. 114-122 
45 Hodges, S. D., & Wegner, D. M. (1997). Automatic and controlled empathy. In W. J. Ickes (Ed.), Empathic accuracy, 
стр. 311–340 
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за тази промяна46. Тази трета стъпка трябва да бъде информирана от 

предишните две; професионалистите трябва да знаят кога са стресирани 

и кои стратегии за саморегулиране работят най-добре за тях. Каквито и 

стратегии за самообслужване да изберат, те трябва активно и упорито да 

ги практикуват. Редовната практика може да бъде улеснена, ако-като част 

от личния план за действие-професионалистите поставят конкретни, 

измерими, постижими, реалистични и базирани на времето цели47. 

Планът може да бъде информиран и чрез съответна обратна връзка от 

доверени лица, които могат да разпознаят области за саморазвитие или 

промени в поведението и настроението. 

 

 

  

                                                      
46 Webb, T. L., & Sheeran, P. (2006). Does changing behavioral intentions engender behavior change? A meta-analysis 
of the experimental evidence. Psychological Bulletin, 132(2), стр. 249– 268 
47 Fielding, M. (1999). Target setting, policy pathology and student perspectives: Learning to labour in new times. 
Cambridge Journal of Education, 29(2), стр. 277–287 
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