
112
Единен европейски номер за спешни случаи

116 111
Национална телефонна линия за деца

038 624685
Български център за джендър изследвания, 
Хасково

0800 186 76
Гореща телефонна линия на фондация ― 
”Асоциация Анимус” за жертви на насилие и 
трафик.

Каква е целта ни?
Да се овластят уязвими групи деца и младежи за 
отстояване на равнопоставени, толерантни и 
здравословни връзки.

Какво ще направим?
Ще разработим Механизъм за подкрепа и 
самоподкрепа на деца и младежи за отстояване на 
толерантни и равнопоставени връзки;

Ще подготвим 20 специалисти да прилагат 
Механизма за подкрепа и самоподкрепа;

Ще обучим 20 младежи - ментори, които ще оказват 
подкрепа на свои връстници с проблемни връзки;

Ще проведем обучителна програма за 240 деца и 
младежи, които ще изградят умения за създаване и 
отстояване на толерантни и равнопоставени връзки; 
споделяне и търсене на помощ и подкрепа за 
преодоляване на проблеми във връзките си;

Ще създадем Младежки дискусионен форум във 
Facebook, в който младите хора да могат да споделят 
и коментират теми, касаещи междуполовото 
общуване;

Ще повишим чувствителността на младите хора и 
общността към проблема насилие, основано на пола.

Период на изпълнение:
февруари, 2014 – март, 2015

Бюджет на проекта: 33 366 евро

Проект „Толерантност и равнопоставеност” се финансира в 
рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по 
Финансовия механизъм на Европейското икономическо 
пространство 2009 –2014г.

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Програмата за 
подкрепа на неправителствени организации в България по 
Финансовия механизъм на Европейското икономическо 
пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа 
се носи от сдружение “Шанс и закрила” и при никакви 
обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява 
официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското 
икономическо пространство и Оператора на Програмата за подкрепа 
на неправителствени организации в България.

www.chancebg.org
www.ngogrants.bg

Сдружение “Шанс и закрила”
6300 Хасково

ул. “Алеко Константинов” № 11
тел./факс: 038 662138

e-mail: chance@escom.bg

Толерантност и 
равнопоставеност

Къде да потърся помощ
или повече информация?

Проект
„Толерантност и равнопоставеност”



Нездравословна
връзка?

Ако партньорът ти
злоупотребява с теб,
трябва да знаеш, че...

Ако твой приятел
е в нездравословна

връзка...

Не си направил/а нищо нередно. Ти не си виновен 
/виновна, че твоят партньор злоупотребява с теб.

Колкото по-дълго търпиш насилие, толкова 
по-интензивно ще става то. Насилието няма да 
престане с времето.

Никой няма право да те атакува просто защото е 
ядосан или пиян.

Говори с родителите си, с приятелите си, или с друг, 
на когото вярваш. Ако се изолираш от близките си, 
насилникът има повече възможност за злоупотреба 
и контрол над теб.

Потърси помощ от специалисти—лекар, училищен 
психолог, педагогически съветник, социален 
работник, духовен водач, полицай.

Не оставай насаме с насилника. Не допускай той да 
влиза в колата или в дома ти, когато си сам/а.

Винаги съобщавай на избран от теб човек къде 
отиваш и кога възнамеряваш да се върнеш.

Установете обичайно време или място за връзка с 
някого, така че той да те потърси, ако уговорката се 
наруши.

Състави план за безопасност и репетирай какво ще 
правиш, ако насилникът започне да те обижда.

Води си дневник на злоупотребите. Може да се 
нуждаеш от доказателства, ако решиш да 
предприемеш правни действия.

Това може да е:
Налагане на контрол под формата на словесно, 
физическо, емоционално или сексуално насилие; 

Страх на единия партньор от другия.

Каква е твоята връзка?
Ако отговориш с „Да”, на което и да е от твърденията 
по-долу, това означава, че партньорът ти злоупотребява
с теб:

Изпитваш страх от своя партньор;

Не смееш да се разделиш с него;

Заради партньора се чувстваш откъснат/а от 
семейството и приятелите си;

Страхуваш се да откажеш докосване или секс;

Струва ти се, че в партньора ти се крият две 
различни личности;

Партньорът ти те нарича с имена, от които се 
чувстваш глупаво;

Казва ти, че не можеш да свършиш нищо, както 
трябва;

Проявява изключителна ревност;

Казва ти къде да ходиш и с кого да говориш;

Внушава ти, че никой друг никога няма
да излезе с теб;

Случва се да те бута, стиска, дърпа, рита,...

Обещава ти да се промени. Казва ти , че никога няма 
да те нарани отново.

Как да постъпиш?
Не пренебрегвай знаците за насилие.

Говори с приятеля си;

Кажи, че се тревожиш. Подкрепи го, не го съди…

Акцентирай върху силните страни на своя приятел. 
Много хора, търпящи оскърбителни отношения, са 
загубили способността си да видят собствените си 
възможности;

Насърчи приятеля си да потърси професионална 
помощ или да се довери на възрастен;

Никога не се поставяй в опасна ситуация с 
партньора на жертвата, като посредничиш или се 
намесваш пряко;

Позвъни на 112, ако си свидетел на нападение или 
имаш съмнение за злоупотреба.

Ти имаш право:

Да се отнасят към теб с уважение;

Да те приемат като равен / равна;

Да споделяш своето собствено тяло, мисли, 
преживявания, с когото прецениш;

Да избираш своите приятели;

Да променяш намеренията си – по всяко време;

Да кажеш „Не”; 

Да прекратиш връзката; 

Да живееш без страх и паника от гнева на партньора;

Да си тръгнеш, когато пожелаеш.


