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НАГЛАСИТЕ В ОБЩНОСТТА КЪМ ДОМАШНОТО НАСИЛИЕ  –  

БАРОМЕТЪР ЗА  МЯСТОТО, РОЛЯТА И БЪДЕЩОТО РАЗВИТИЕ  

НА СДРУЖЕНИЕ „ЦЕНТЪР – МАРИЯ” ГР. ГОРНА ОРЯХОВИЦА 

                                                       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. 

                                                       За психическо и емоционално насилие върху дете се смята 

и всяко домашно насилие, извършено в негово присъствие. 

                                                           (Закон за защита от домашно насилие, Чл. 2.) 

„…Домашното насилие  е една жестокост.                                  

… При мен стана вече непоносимо. Едва съм издържала. 

Пребивал ме е, получавала съм заплахи, обиди, ругатни…По- 

рано мислех, че това е агресия, която с времето ще отмине, 

надявах се, но стана още по-зле…” 

                                                         ( Жена на 67, клиентка) 

 

Рамката на закона и думите на жертвата.  

Какво знаем, какво чувстваме и какво правим? 

Да попитаме хората. 

 

І. Цел на изследването:  

         Целта на настоящото изследване и анализ е, очертавайки по-глобалната картина на 

обществените нагласи в общността към домашното насилие, да се очертае ефекта от  

работата на Център „Мария”, функцията на организацията и насоката на бъдещото й 

развитие.  

ІІ. Обосновка на изследването:  

           Създаден през 1999г., през годините на своето съществуване и функциониране, 

Център „Мария” се наложи в общността на гр. Горна Оряховица и областта като служба в 

помощ и подкрепа на жертви на насилие и  от уязвимите групи на обществото. Освен 

професионална помощ на преживели насилие в рамките на ЗЗДН и ЗЗД, цел на 

сдружението е и насърчаване формирането на социални нагласи за толерантност към 

различията, за уважение към страданието и непримиримост към насилието във всичките му 

форми. 

В изпълнение на тези цели, пътят на организацията е трасиран от динамични  процеси: 

- от услуга, насочена към жени и деца, жертва на насилие, Центърът се превръща в 

социална услуга за хора от уязвимите групи в обществото;  
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- Центърът преминава през процедури на  лицензиране като доставчик на социални 

услуги: ЦСРИ, ЦОП и Защитено жилище. 

- Центърът започна да управлява  делегирана държавна дейност „Защитено жилище”; 

- Центърът  управлява проектно финансиране на услугите ЦСРИ и ЦОП, наложило 

оформяне и функциониране на звено за управление на проекти в административната 

структура на сдружението; 

- Екипът професионализира услугата – поставяне пред работещите на високи 

професионални стандарти за работа с жертви на насилие и уязвими хора от обществото, 

системни обучения и супервизии, екипна работа; 

- Екипът на Център „Мария” поддържа сътрудничество с общински и държавни 

органи, с други НПО, участва в Координационен механизм за деца, жертва на насилие, в 

областни и общински комисии за решаване на актуални въпроси на социалната политика; 

- Център „Мария” инициира и участва в редица кампании в общността против 

домашното насилие и трафика на хора. Регулярни публикации в общинските медии, 

поддържане на уеб-сайт на сдружението. 

             В резултат на активността на организацията, системността на работа и въздействие 

през годините, възможностите за партньорство и мултидисциплинарно решаване на случаи, 

както и големият брой самозаявили се клиенти на Центъра и обратната връзка на изхода на 

услугите ЦСРИ и ЦОП, се налага хипотеза, че Център „Мария” е разпознаваем в общността 

на град Горна Оряховица и областта. Очакваме, че с работата си сдружението е повлияло 

на нагласите спрямо домашното насилие, повишило е чувствителността на обществеността 

и има принос за излизане от порочния кръг на възприемане на домашното насилие като 

проблем, единствено в рамките на семейството.  

 

ІІІ. Задачи на изследването  

1. Да се очертае по-глобална картина на нагласите, личностните и обществени позиции 

на съгражданите ни по отношение на домашното насилие; 

2. Да се изучат отношенията  на Център”Мария” с партньори и клиенти; 

3. Да се използват  резултатите от изследването за актуализиране на  целите и работата  

на  Център „Мария” в общността; 

ІV. Изследователи: екипа на организацията. 

Изследователският екип се сформира от членове на екипа на Център „Мария” и от 

младежите от сдружение „Младежки горнооряховски парламент” – партньори на Център 

„Мария” в  кампании против насилието.  

V. Участници в изследването:  

Екипът включи следните участници:   

* 7 души от екипа на организацията – психолози, социални работници, юрист и 

координатори на проекти, пряко свързани с подкрепа на преживели домашно насилие; 
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* 22 членове на сдружение „Горнооряховски младежки парламент” – ученици от средните 

училища в Горна Оряховица или В. Търново – младежи и девойки на възраст от 14 до 19 

години, участници в съвместни кампании и обучения на Център „Мария” по превенция на  

домашното насилие и инициативи за град Горна Оряховица в името на актуални социални 

каузи; 

* 14 членове на пенсионерски клуб, хора, активни, с позиция, социално отговорни, на 

възраст 60 – 70 години; 

* 178 граждани, подбрани на случаен принцип, без ограничение за възраст, пол, 

образование и социален статус; 

* 6 представители на институции, свързани по смисъла на правомощията си с решаване на 

проблема „Домашно насилие” и познаващи работата на Център „Мария”; 

* 2 клиентки на Център „Мария”, включени в програма за подкрепа на пострадали от 

домашно насилие. 

(общ брой участници в изследването 229души). 

 

VІ. Изследователски подход на екипа на Център „Мария” 

           Изследователският подход на екипа беше информиран от целите на оценката. 

Следвайки ги, екипът дефинира два въпроса: 

1. „Какво е за Вас домашното насилие?” като изходна точка за разкриване на нагласите, 

личната и обществена информираност и компетентност по проблема „домашно 

насилие”; 

2. „Възможности за помагане на жертвите?” и като част от този въпрос - припознаване на 

Център „Мария” като важна възможност за превенция, помощ и подкрепа за справяне. 

VІІ. Методология на изследването 

     Фокус – група с членове на екипа на Център „Мария” 

 

        Целта на фокус-групата беше членовете на екипа да формулират основния въпрос на 

изследването, да изберат методите и инструментите за събиране на данни и участниците в 

проучването. Групата единодушно се обедини около изследване на въпроси, свързани  с 

най-старата програма и услуга на организацията – подкрепа на пострадали от домашно 

насилие.  

Основният въпрос – обект на изследването е: „Какво е за Вас домашното насилие”.      

Теми на изследването:  

Разпознаваемост на проблема от общността, оценяване на рисковете за децата, 

възможности за подкрепа, мястото и ролята на Център „Мария” в решаването на проблема. 

 

        



 

 

Проект „Оценка на въздействието от дейности на НПО в социалната сфера” се финансира в 

рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското 

икономическо пространство 2009 –2014г.   

www.ngogrants.bg 

 

  

  

 

Инструменти  

 Анкета. 

 Анкетата  съдържа 6 въпроса. Пет  от тях са затворени, с възможност за един от 5 избора и  

имаха за цел да изучат:  представата за домашното насилие на участниците, отражението 

му върху децата, свидетели или жертва на насилие в семейството, оценката на участника за 

това дали домашното насилие е  личен или обществен проблем, както и мнението и  

информираността на анкетирания по от отношение на това, помага ли Център „Мария” на 

жертвите на домашно насилие. Последният, 6 въпрос е отворен и  изследва потенциалната 

лична реакция на анкетирания при сблъсък с домашно насилие.  

Членове на изследователския екип разпространиха 178 анкети в Горна Оряховица, като 136 

души бяха анкетирани лично, а 42 по електронна поща. Всички поканени да участват са 

попълнили анкетата. 

 

1. С какво свързвате домашното насилие? 

А   Причиняване на физическа и психическа вреда върху личността; 

Б   Побои, заплахи, принуда, изнасилване; 

В   Стремеж за власт и контрол; 

Г   Всичко изброено; 

Д   Друго………………………………………………………………  

2. Според Вас,  има ли риск за децата, които живеят в семейство с домашно насилие? 

3. Считате  ли, че децата, свидетели или жертви на насилие в семейството често: 

       А Използват  насилието като начин  за решаване на проблемите си  в училище, с 

връстници, в семейството; 

        Б  Имат ниско самочувствие; 

        В  Лесно стават жертви на злоупотреба, експлоатация или трафик. 

4. Считате ли, че е важно за домашното насилие да се говори не  само като за личен, 

а и като за обществен проблем? 

5. Как бихте реагирали, ако разберете, че Ваш близък е жертва на домашно насилие? 

……………………………………………………………………………………………… 

6. Считате ли, че Център „Мария” помага на жертвите на домашно насилие? 

 

В анкетната карта е използвана 5 – степенна скала с възможни отговори: 

1- не;  2- по-скоро не;  3- не знам;  4- по-скоро да;  5- да 

 

 

  Фокус- групи по проблемите на домашното насилие – нагласи, оценки, мнения, 

отношения на две групи изследвани лица: младежи, членове на Горнооряховския младежки 

парламент и пенсионери, активни членове на пенсионерски клуб. 

           Екипът проведе 2 фокусни групи, едната в административния офис на Център 

„Мария”, а втората в клубната зала на Горнооряховски младежки парламент.  
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          Участниците във фокус-групата на възрастните хора се сформира след предварителна 

среща на екипа с ръководството на клуба за представяне целите на оценката и 

предварителна покана за участие. От общия брой на членовете си възрастните хора сами 

определиха кои ще участват и приеха групата да се събере в офиса на Център „Мария”. 

         Участниците във фокус-групата на младежите се сформира на предварителна среща с 

всички членове на Горнооряховски младежки парламент по тяхна покана. От общо 26 

младежи, 22 заявиха категорично участие, както и желание да участват в самото 

анкетиране сред общността. 

 

 Полу-структурирани интервюта с: Прокурор, Експерт от Общинска 

администрация, личен лекар, социален работник и Районен инспектор,  с клиенти на 

Център „Мария” Въпросите в интервютата обхващаха възможните отговори водещи към 

темите на изследването, като към представителите на институциите имаше допълнителни 

въпроси, относно съвместната работа с Център „Мария” и координацията между нас, а към 

клиентите – въпроси, даващи яснота по отношение на договаряне, подкрепа, изградено 

доверие. 

 

VІІІ. Етика   

1. Принцип на конфиденциалност – запазване самоличността на клиентите на Център 

„Мария”, изнасяне на историите им само с изричното им съгласие. 

2. Принцип на доброволно участие 

3. Принцип на уважение и зачитане личното достойнство и мнение на всеки участник в 

изследването 

4. Принцип на получаване на информирано съгласие за участие в изследването - 

деклариране пред участниците, че събирането и обобщаването на информацията е само във 

връзка с анализа, насочен към ролята, функцията и развитието на Център „Мария” по 

отношение на домашното насилие. 

ІХ. Анализ 

1. Фокус групи  

        

1.1.    Фокус-група с възрастни хора в пенсионна възраст: 

           Въпреки информацията, представена на групата за увеличилия се брой възрастни 

хора, пострадали от домашно насилие, които търсят помощ, участниците  не дефинират 

ясно домашното насилие  като проблем. По-скоро го смятат за  личен проблем,  който 

семейството трябва да реши. Те са  категорични, обаче, че то има негативен ефект  върху 

децата. Въпреки осъзнатостта на хората в групата, че децата са в риск, ако са в среда на 

домашно насилие, те търсят извинения за насилието, като посочват  различни социални 

фактори, които го причиняват (бедност, неграмотност, изолация).  Има склонност то да се 

разбира по-скоро като отделен инцидент, а не като проблем на обществото. В отделни 

случаи то се смята като дисциплиниращо.  
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Беше представен пример за дете, бито от баща си, (връстник на участниците) за когото  се 

смята, че е постигнал много и е „ станал човек“,  именно като резултат от насилието.  

          Препоръките на участниците са за по-чести срещи с възрастни хора, особено по 

селата, за  предоставяне на информация за домашното насилие на хора, които не ползват 

интернет. Участниците считат, че  срещи и дискусии, провеждани в  клубовете на 

пенсионера, са най-ефективния начин да се разбере проблема и да се предприемат 

стратегии за справяне с него.  

 

1.2. Фокус – група с младежите от Сдружение „Горнооряховски младежки парламент” 
      Младите хора категорично определят домашното насилие като реален проблем, като го 

заявиха с бързо и ясно извеждане на белезите и симптомите с които го идентифицират, 

включително и на психическото насилие и травмата от преживяното. 2 момичета свързаха 

домашното насилие с училищния тормоз, като се аргументираха, че децата подражават на 

възрастните в семейството. Дискусия бе провокирана по въпроса за насилието над деца и 

младежите  представиха 2 конкретни случая на техни връстници за които предполагат, че 

са жертви на насилие и питат как да им помогнат. Участниците в групата познават 

дейността на Център „Мария”, свързана с домашното насилие и знаят как да насочват, но 

същевременно залагат и на собствените си ресурси за подкрепа, налице е мотивация за 

помощ. Повечето от тях изразиха мнение, че проблема е в семейството, но може да се 

търси решение и в училище, когато става въпрос за деца. 

 

 

2. Анкета сред обществеността. 

    

Обобщени данни от попълнените анкетни карти 

Общ брой анкетирани 178 лица. 

 

На първия  въпрос: „С какво свързвате домашното насилие” анкетираните са посочвали 

следните отговори:. 

 22% свързват домашното насилие с  отговор А: „причиняване на физическа и 

психическа вреда върху личността”, с което акцентират върху последиците на 

домашното насилие върху личността на пострадалия. 

 11% свързват домашното насилие с отговор Б: „побои, заплахи, принуда, 

изнасилване” – конкретни, най-разпространени и разпознаваеми актове на насилие, 

поведения на насилниците.  

 5% свързват домашното насилие с отговор В: удовлетворяване на „стремеж за власт 

и контрол”, като деструктивната потребност, пораждаща домашното насилие.  

 62 % свързват домашното насилие с  отговор Г: „Всичко изброено”, тоест 

„причиняване на физическа и психическа вреда върху личността”, „побои, заплахи, 

принуда, изнасилване”, „стремеж за власт и контрол”.  
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Малък е броят на хората (само 20 души), които свързват домашното насилие 

единствено с причиняване на физическо насилие, т.е. с видимите му белези.  

 

На втория въпрос: „Според Вас, има ли риск за децата, които живеят в семейства с 

домашно насилие?”, участниците се дали следните отговори : 

 80% от посочените отговори са  „ДА”; 

 17% отговарят „По-скоро да”,  

  2% отговарят с „не знам”, което може да е свързано с колебанието, дали има риск, 

ако децата не са преки жертви на насилие.  

 Един анкетиран, което представлява  0.01% от всички отговори на анкетираните, е 

заявил твърдото „Не” – няма риск за децата, живеещи в семейства с домашно 

насилие.  

        Отговорите на втори въпрос са свързани с личната чувствителност, компетентност и 

социална отговорност на всеки анкетиран. Получените резултати показват, че отговорите 

не са категорични. Това означава, че  домашното насилие се приема като  личен и 

партньорски проблем, между насилника (в по-голямата част от случаите мъжа) и жертвата 

(най-често жената), че той  не засяга развитието на децата. Категоричното отхвърляне на 

риск за децата, свидетели и жертва на домашно насилие, е съпротива и неразбиране на 

същността и последиците от домашното насилие, допускаме, че малкият процент на 

мислещите по този начин  е резултат и на усилията на Център „Мария” да „разбие” 

битуващата дълго време подобна нагласа. 

На трети въпрос: „Считате ли, че децата, свидетели или жертви на насилие в семейството, 

често...:” са предложени  три възможни отговора, които описват  характеристики на 

детската личност, повлияна от  домашно насилие. Те са:  

А: (децата, които се развиват в условия на домашно насилие) ...използват насилието като 

начин за решаване на проблемите си в училище, с връстници, в семейството?:  

 93 % от анкетираните са избрали именно отговор като разпознат отговор; 

 6% са посочили „не знам”.  

 Един процент от отговорилите категорично отхвърля такава зависимост, посочвайки 

отговор „Не 

Б: Имат ниско самочувствие: мнение са дали 98% от анкетираните: 

 44% от тях са категорични, че ниското самочувствие често е характерно за децата, 

жертва или свидетел на насилие; 

  32% отговарят с „по-скоро да”; 

 11 %. са посочили „Не знам”;  

 13% от анкетираните  не разпознават ниското самочувствие като характеристика на 

детската личност,  в условията на домашно насилие. 

В: Лесно стават жертва на злоупотреба, експлоатация или трафик:  

 42% - са съгласни с твърдението ; 

 39% избират отговор „по-скоро да”; 
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 11% - избират  „не знам”. ; 

 5% - отговарят с„по-скоро не” ; 

 3%  не са съгласни с твърдението.  

Средно 19% от анкетираните не разпознават риска и не свързват характеристики на 

детската личност с преживявано домашно насилие. Това може да се дължи на това, че не 

познават проблема или проявяват съпротива. 

 

На четвърти въпрос: „Считате ли, че е важно за домашното насилие да се говори не  само 

като за личен, а и като за обществен проблем?“, участниците отговарят по следните 

начини: 

 70%  от тях са отговорили с „Да”, с което категорично заявяват, че за тях домашното 

насилие  е  обществен проблем; 

 18% са склонни да се съгласят с това като са отговорили  с „по-скоро да”. Възможно 

е колебанието им да идва от същността на проблема домашно насилие, свързана с 

дълбоко лични и интимни преживявания; 

 6% от анкетираните са избрали „Не знам”; 

 3% отговарят „по-скоро не”; 

  1% - „не”.  

Общо 4% от включилите се в изследването отричат необходимостта да се гледа на 

домашното насилие като на обществен проблем.  

  

На пети въпрос „Как бихте реагирали, ако разберете, че Ваш близък е жертва на домашно 

насилие?” е отворен за отговор на анкетираните; 

 57% от анкетираните са описали  евентуална своя реакция, позиция, намерение при такива 

обстоятелства. От тях : 

 16% са категорични, че ще сигнализират полицията;  

 15% конкретно посочват „Център Мария”; 

 4% от отговорите са в областта на разбирането за директна помощ – „ще го прибера 

в къщи”, „Ще поговоря с насилника”, „Ще го набия”… 

 Останалите 12% отговори се характеризират с желание за помощ, но с липса на  

конкретност в действията: „ще информирам съответните / нужните / правилните органи / 

организации / властите / телефон 112,  съд, специализирани институции / кризисен център / 

организации и центрове за защита / организация за закрила на детето, ако е дете, 

съответните  специалисти. 

 

 На шести въпрос: „Считате ли, че Център „Мария” помага на жертвите на домашно 

насилие?”. 100% от анкетираните са отговорили: 

 54% са категорични: „да”; 

 19% - „по-скоро да”,; 

 25% отговарят с „не знам”, което може да означава, че нямат информация за 

дейността,  ефективността на работа или съществуването  на Центъра. 

 2% от анкетираните са отговорили с „не”. 
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Резултатите от анализа на  анкетата показват: 

            88% съграждани изразяват мнение, че  домашното насилие не е само  личен, но и 

обществен проблем. Те са в състояние  да го идентифицират като го разпознават  в 

конкретни актове на насилие и поведение на насилниците, в задоволяване на потребността 

от власт и контрол, в последиците за участниците – насилници или жертви, а именно като 

проява на физическа и психическа травма. 

Категорични за последиците от домашното насилие върху детските личности са 

около 80% от всички анкетирани, за които може да се твърди, че имат, както 

чувствителност, така и компетентност по отношение по въпроса.  

Отказът от посочване на реакция на голяма част от анкетираните е своеобразно 

дистанциране от проблема, нечувствителност или бягство от вземане на решение, което се 

свързва със сравнително не малкия процент от хората, определящи домашното насилие 

като личен проблем. 

 

3. Интервюта 

           Интервютата бяха договорени предварително, проведени, записани и анализирани   

от трима члена на екипа. Към темите, свързани с познаването на проблема и оценяването 

на рисковете за децата, интервюираните представители на институции  подходиха с 

компетентности, отговарящи на професионалните им позиции и ангажираност.   

         Появяват се  обаче съмнения, относно подкрепата и  нуждата от такава, когато 

домашното насилие не е идентифицирано през проблем на детето: „…жените не  винаги 

искат помощ… не можеш да помогнеш, ако тя не си каже. Тези съмнения изчезват, 

когато става въпрос за риска за децата,  но вече съвсем ясно са изразени, когато става 

въпрос за координацията между институциите при домашно насилие над жени, като 

инструмент за защита и подкрепа. По тази тема участниците ясно  определят мястото и 

ролята на Център „Мария”: „..вие знаете как да помогнете на човека. Имате добри 

специалисти и знаете как и към кого да се обърнете. Институциите, колкото и да се 

координират не биха могли да свършат това, защото се иска време и търпение за 

такава помощ. А и най-важното е, както вече казах – доверието…”   

          Клиенти на Центъра  говорят за него като за среда  за споделяне и доверие. Клиентка, 

жертва на дългогодишно системно насилие от сина си, отговаря на въпроса: „Какви са 

причините, според нея за домашното насилие?“ така: 

 „…Нямахме достатъчно пари, той беше малък, баща му 

 не помагаше и работех на две – три места. Той оставаше 

 доста време сам, почна да ме изнудва за пари, но аз наистина 

 не можех да осигуря повече, но нямаше друг зад гърба му - аз 

 съм за всичко и като нямах повече какво да дам, започна 

 другото…Водила съм го в ДПС като малък, но никой не  

обърна внимание. Ако тогава имаше хора като вас, днес..” 
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         Това, което тази участничка в изследването казва е  свързано с необходимостта от 

ранна диагностика на случаите при децата и навременната интервенция и подкрепа, като 

превенция на насилието (ако бъде разпознато навреме и има адекватно насочване).        

         Интервюираните клиентки споделят в интервютата  истории на страх, срам, гняв, 

отчаяние и безпомощност, които  за разлика от институциите, Център „Мария“  разпознава. 

Възможността да доверят историите си в Центъра му  отрежда водещо място в епизода от 

живота им, свързан с насилието.  И  двете клиентки дават обратна връзка на въпроса за 

информираността на хората къде да търсят подкрепа. Едната е насочена към Център 

„Мария” от работодателката си: „Ако аз не бях споделила с шефката си и ако тя не 

знаеше за Вас, сигурно всичко щеше да си продължи по старому. Важно е кой какво ще 

ти каже и как ще ти го каже, а аз на нея много й вярвам, тя много ми е помагала.”. 

Втората е по препоръка, дадена за службата ни от нейна близка.  Споделеното по въпроса 

говори, че пострадалите търсят информация и се възползват от нея, но в случай, в които тя 

им е дадена от хора, на които те са се доверили за проблема си. Това, обикновено,  са 

близки на тях хора. Изводът се припокрива до голяма степен и от казаното от 

представители на институциите в интервютата и във фокус-групата с възрастните хора („ 

Относно информираността, съдейки по себе си, личните контакти са най-полезни. 

Мисля, че хората не толкова четат, колкото слушат и разговарят. Много дипляни и 

материали се издават по всякакви случаи, но това, което върши работа е живия 

контакт, работни срещи, разяснения на лекари, кметове на села и др., за да могат и 

те да насочват хората”). 

 

Х. Основни изводи 

 

        По отношение на разпознаваемостта на проблема от общността, резултатите от 

изследването показват, че е сравнително малък  броят на участниците, които свързват 

домашното насилие  само с физическите характеристики, с видимото. Обратно,  висок е 

процентът на  тези, чиито отговори се отнасят до   негативната перспектива за жертвите на 

насилие. Това говори, че участниците в изследването имат повишена чувствителност към 

проблема.  

        По отношение на  рисковете за децата, участниците отговорят в зависимост от  

личната си чувствителност,   компетентност и социална отговорност. Почти всички 

участници се обединяват около това, че има риск за децата, но дават непълни или неточни 

отговори за възможните прояви на риска. Това вероятно  означава, че хората не са 

информирани за конкретните рискове или в случаите на агресия, девиантни прояви или  

изолация при деца не се търси връзка с домашното насилие. Колебливите отговори са 

подкрепящи  нагласата, че домашното насилие е личен проблем, проблем в двойката  

насилник (в по-голямата част от случаите мъжа) - жертва (най-често жената), който не 

засяга развитието на децата.  
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        По отношение на възможни свои реакции на случаи на насилие,  участниците най-

често  отговарят, че ще информират те или ще посъветват жертвата да информира всички 

съществуващи институции, техни звена, организации, родители, тел. 112. Само 15 %  

отговарят, че ще насочат към „Център Мария”. Тези данни са от ключово значение, защото 

показват степента на реална помощ , която членове на общността са способни да окажат на  

жертвите на домашно насилие. Липсва завършеност на стремежа за подкрепа. Съществува 

желание за помощ, но няма яснота за това как да се реализира и какво да включва помощта. 

Това, вероятно се дължи,  както на липсата на достатъчна информираност, така и на 

съществуваща негативната обществена нагласа към пострадалите от домашно насилие.  

         

По отношение на мястото и ролята на Център „Мария” в решаването на проблема. 

       Организацията  е намерила своето място в общността, определено най-вече от 

увеличаващия се брой клиенти, търсещи подкрепа в Център „Мария”. Повече от 70% от 

участниците са отговорили утвърдително на въпроса дали услугите на Център оказват 

помощ. Споделеното в интервютата с представители на институции дава информация за 

компетентността на екипа,  за спецификата на работата на Центъра:: „Никой не прави за 

жертвите на насилие това, което правите вие, имате добри специалисти”(Социален 

работник), „Полицията сме репресивен орган. Каквото ние не можем, вие го 

продължавате. При нас психолог и адвокат няма, затова ги пращаме при вас” 

(Районен инспектор). Правят се препоръки и по отношение на устойчивостта на работата 

на екипа: „Мисля, че правите достатъчно много неща и не трябва да спирате, тъй 

като никоя институция не би могла да го свърши”(Прокурор). 

       Начинът на реагиране, посочен от анкетираните в случай на насилие спрямо близък 

човек е разнообразен и  поставя необходимостта от усилия за популяризиране 

правомощията на институциите, свързани с проблема, дейността на Центъра и 

възможностите за подкрепа и защита  на жертви на насилие, съобразно Закон за защита от 

домашно насилие.  

      Анализът на проведената предварителна групова работа с млади хора от Младежки 

парламент, показа, че младите хора са чувствителни към темата „Домашно насилие”, 

решителни относно мерките за подкрепа и защита и търсещи решения на проблема през 

опита, знанията и възрастта си. 

      Възрастните хора от друга страна са по-толерантни в разбирането си за насилието като 

проблем на обществото, но подкрепят усилията на Център „Мария” в оказването на помощ 

на жертвите, като се търси съдействие и от образователната система. Наличието на 

информация за проблема домашно насилие и предоставена им по достъпен за тях начин е 

важна част от реалната подкрепа на пострадалите. 

        Това аргументира необходимостта от даване гласност на професионалната позиция по 

отношение на домашното насилие и децата, както и повишаване чувствителността и 

възпитаване на непримиримост към насилието в каквато й да е форма, особено към деца. 
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  Препоръки към работата на Център „Мария“. 

         Цел на изследването беше екипът на Център „Мария”  да актуализира целите на 

развитие на организацията, свързани с подкрепата и защитата на жертвите на 

домашно насилие. На базата на изводите от изследването екипът може да постигне 

това, като продължи работата си в следните направления: 

1. Участниците  в изследването асоциират домашното насилие  с конкретни 

актове, симптоми и белези, но като цяло не се усеща сензитивност към жертвите. 

Домашното насилие  все още не се разпознава като проблем от общността. 

 

            Център „Мария“ трябва да развие програмата си за превенция на насилието чрез 

информираност, като използва изградените си вече комуникационни канали и включи нови 

подходи за предоставяне на информация – възможности за детско и младежко участие, 

тренинги, включване на  педагози, социални работници  и лични лекари в обучения, 

кампании. 

 

2.  Домашното насилие се разглежда повече като личен проблем, когато засяга 

жени. Когато засяга деца, то се приема като обществен.  

 

           На неразпознаването на проблема като обществен се дължи и липсата на механизъм 

(който има при защита на децата)  и реална координация между институциите при 

домашно насилие над жени, въпреки регламентираните по закон мерки.  Необходимо е 

повече огласяване на проблема и най-вече на последиците от домашното насилие във 

всичките му измерения – психологическо, икономическо и социално.  

 

3. Ранната диагностика на домашното насилие е изключително важна за 

правилната интервенция.  

 

          Екипът на Център „Мария” ще продължи да развива дейността си, свързана с 

навременно установяване и оценяване на риска при случаи на домашно насилие, като 

използва опита си в координация между институциите. Организацията трябва да 

оповестява свои добри практики и модели на работа. 

 

4. Участниците в изследването и клиенти и представители на институции говорят 

за доверие в Център „Мария”.  

            Има яснота по отношение на работата на Център „Мария”, но липсва яснота по 

отношение на работата на институциите при домашно насилие, което обърква жертвите и 

тези, които ги насочват. Необходимо е да се популяризират правомощията на отделните 

институции, пряко ангажирани с решаването му и прилагането на мерки. Това би 

повишило и доверието не само в тях, а и в Център „Мария”, като партньорска организация. 
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5.         Участниците в изследването и клиенти и представители на институции усещат 

партньорство в Център „Мария”.  

 

            Организацията не може да се развива без подкрепата на общността и без 

партньорството с институциите. Но е много важно жертвите на насилие, потърсили помощ  

да ни приемат като партньори. Това овластява пострадалите и е част от успешното 

решаване на проблема. Център „Мария” ще продължи да инвестира в партньорството като 

начин на мислене  и работа на организацията.  

            Това е успешният  модел за приемане от общността. 
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Настоящият анализ, изготвен от екипа на Център „Мария” е по Проект „Оценка на 

въздействието от дейности на НПО в социалната сфера”, изпълняван от сдружение „Шанс 

и закрила” – Хасково, заедно с 3 пилотни НПО от социалната сфера:  Сдружение „Деца и 

юноши” – София, Сдружение „Гаврош” – Варна и Сдружение „Център Мария” – Горна 

Оряховица. 

      Въздействието  е главната причина за съществуване на една организация. То е онова 

значимо влияние, което оставяме след себе си.  

      Способността на организацията да оцени въздействието от своята работа и да 

демонстрира ползите от нея за общността, в която работи, е ключов фактор за нейния 

устойчив успех.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      „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 „Център Мария”  и 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.“ 

                                                                    Януари 2016г. 


