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Проектът „Национално изследване на домашното насилие и насилието основано на  
полов признак /ДННОПП/ и изработване на модел за подкрепа на жертвите на   
насилие /МПЖН/“ се финансира в рамките на Програма BG 12 „Домашно насилие и 
насилие основано на полов признак“ по Норвежкия финансов механизъм 2009- 
2014г. 



Фондация “Партньори-България” 
 
 
28.09.2016г., София, Конферентен център 
“Венус” 

Модел за подкрепа на жертви на домашно 
насилие и насилие, основано на пола 

 Проектът „Национално изследване на домашното насилие и насилието,основано  

на полов признак /ДННОПП/ и изработване на модел за подкрепа на жертвите на  
насилие /МПЖН/“ се финансира в рамките на Програма BG 12 „Домашно насилие и  
насилие основано на полов признак“ по Норвежкия финансов механизъм 2009 -  
2014г. 



 - 

 

• Дефиниция на проблема:  

     1) форми на насилието 

       2)ситуация в страната; 

       3)идентифициране на рискови групи; 

       4) последствия от насилието. 

• Превенция: 
1) Общественото здраве и проблемът с 

ДННОПП; 

2) Идентифициране на рискови и протективни 
фактори; 

• Подкрепа на жертви на домашно 
насилие и насилие, основано на 
пола – системата от услуги; 

• Насоки за специалисти, 
работещи със случаи на домашно 
насилие и насилие, основано на 
пола – взаимодействие между 
институциите 





 Здравето е “състояние на пълно физическо, 
психическо и социално благополучие, а не 
само отсъствие на заболяване или недъг.  

 Детерминанти на здравето са 
индивидуалните, социалните, културните, 
икономическите и екологичните фактори, 
влияещи върху здравето на отделните хора 
и върху обществата като цяло.  



 

 Фактори, които въздействат върху 
здравословния статус на нацията се 
разширява и включва: доходи, заетост, 
образование, социално подпомагане, 
семейно благополучие, безопасна среда и 
др.  

 





 

 През 1996 г., Световната здравна 
организация (СЗО) публикува резолюция, 
в която определя насилието като най-
бързо растящия проблем за общественото 
здраве.  





• Превенция: 

1) Модел за оценка на нивото на риск; 

2) Идентифициране на протективни 
фактори; 

3) Развитие на дейности по превенция във 
всички сфери на обществения живот: 
индивидуална, семейна, общностна, 
жизнена среда 

 

 







• Насоки за търсене на помощ от жертви на 
домашно насилие и насилие, основано на 
пола: 

1) Медицинска помощ; 

2) Защита от органите на МВР; 

3) Правосъдна система; 

4) Социална закрила и подпомагане. 



• Насоки за специалистите: 

1) Ролята на медицинските специалисти при 
идентифициране и насочване на 
жертвите; 

2) Ролята на служителите на МВР; 

3) Осигуряване на закрила на деца жертви 
или в риск от насилие; 

4) Специфики на социалната работа с 
жертви на насилие. 



 
Основни предизвикателства: 

• включване на здравната система в мрежата от предоставяни услуги; 
•  подобряване на достъпа до услуги за жертвите; 
• създаване на специализирани дългосрочни услуги по психологическо 

консултиране на деца жертви на насилие; 
•  повишаване на информираността по проблема сред  населението и 

сред групите в риск; 
•  създаване на услуги за взаимопомощ в общността; 
• създаване на устойчиви програми за превенция; 
•  развитие на услуги за ресоциализация и проследяване на 

състоянието на жертвите; 
•  осигуряване на непрекъснато държавно финансиране на 

доставчиците на услуги.  



 
 

Благодаря ви за вниманието! 

 

      Документът е създаден с финансовата подкрепа на Програма BG 12 „Домашно 
насилие и насилие основано на полов признак“ по Норвежкия финансов 
механизъм 2009-2014г. 


