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#BoysCultureOfCare

ДОБРЕ ДОШЛИ В ПРОЕКТА
САЙТЪТ
ПОНЯТИЯ
НОВИНИ
СЛЕДВАЩИ СТЪПКИ
НОВИНИ ОТ ПАРТНЬОРИТЕ
Информация за партньорите
Съмишленици и съфинансиране

Проектът е финансиран от Европейска комисия 
по програма JUST / 2015 / Action Grants

Пред вас е първият бюлетин от 
партньорите на „Подкрепа и загриженост 
за момчета, преживели сексуално 
насилие”

Проектът стартира през януари 2017 и ще 
приключи през януари 2019 и е финансиран 
от програмата Дафне на Европейска 
комисия. Целта на проекта е да изгради 
подкрепяща среда за потенциалните 
жертви на сексуално насилие от мъжки 
пол, за да намали вероятността и 
опасността да пострадат. По-специално 
проектът има за цел да подкрепи момчета 
и младежи, като идентифицира и обучи 
лица, към които пострадалите първо биха 
се обърнали за помощ. Това може да се 
постигне чрез създаване на програми за 
изграждане на капацитета на определени 
специалисти в различни институции като 
горещи телефонни линии за деца, училища, 
центрове за настаняване от семеен тип, 
младежки организации и социални услуги. 
Освен това момчетата в такива институции 
ще получават подкрепа, за да могат да 
подобрят знанията си по проблемите на 
сексуалното насилие, както и да повишат 
информираността си, като ще бъдат 

организирани специални програми и 
конференции на тези теми във всички 
страни-партньори по проекта.

Пет организации от пет различи 
Европейски страни – Германия, 
Австрия, България, Испания и Италия 
са партньори по проекта. Dissens е 
водещата организация със седалище в 
Берлин, Германия, основната им дейност 
са обучения и проучвания на половете и 
техните социални роли. Другите партньори 
са Фондация „Асоциация Анимус”, която 
предоставя психологически консултации и 
психотерапия на уязвими деца и възрастни 
в София; България, Verein für Männer- und 
Geschlechterthemen (VMG) – център за 
обучения, изследвания и психологическа 
подкрепа за мъже; Istituto degli Innocenti 
– организация, занимаваща се с грижа 
за децата и детските политики във 
Флоренция; AHIGE, която се занимава с 
равенство между половете в Испания.

Проектът е ориентиран към децата и 
проблемите на половото неравенство 
и чрез дейностите си ще се бори със 
стереотипите.

ДОБРЕ ДОШЛИ

НАЧАЛО
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САЙТЪТ
Проектът има собствен сайт: 
https://boyscultureofcareBG.wordpress.com

На сайта ще откриете подробна информация 
за проекта, както и актуални новини относно 
дейностите на партньорите

ПОЛ И СОЦИАЛНА РОЛЯ, според 
нашето разбиране, е променлив социален 
конструкт, който се формира с времето и 
постоянно се променя.

Ние разбираме МЪЖЕСТВЕНОСТТА като 
културно понятие с отличителни черти 
и исторически и географски разлики, 
което предполага определен набор от 
поведение и физически характеристики. 
Хора, които сами се идентифицират и/ или 
са идентифицирани от обществото като 
мъже, срещат изисквания и очаквания 
да се вписват в тези поведенчески и/ или 
физически критерии (поне до някаква 
степен). Те включват, например, да имат 
пенис, да бъдат доминантни, уверени и 
силни, както и емоционално сдържани 
(с изключение на гнева), да не носят 
рокля или пола, да харесват жени, да 
бъдат сексуално активни и др. Този набор 
от изисквания, които вървят заедно с 
мъжествеността, могат да бъдат различни 
в зависимост от класата, желанията, 
възрастта, социалното и обществено 
минало и др. Още от малки децата се 
учат какво значи да се „момче” или 
„момиче” (от своите семейства, приятели и 
съученици, книги и др.) и как да се държат 
подобаващо (според пола си). 

Пол и социална роля
Мъжественост
Сексуално насилие
Споделяне
Подкрепа и загриженост 
за момчета, преживели 
сексуално насилие

Пол и социална роля

Мъжественост

Сексуално насилие

Какво е СЕКСУАЛНО НАСИЛИЕ? Ние 
приемаме всеки акт срещу сексуалната 
автономия на човек като сексуално 
насилие. То вреди на пострадалия 
физически и психически. 
Сексуалността се използва, за да се 
упражнява насилие. Степента на вредата 
не е директно свързана със степента или 
формата на насилието. 
Сексуалното насилие е насочено срещу 
волята на човека. Поради много различни 
причини един човек може да не е в 
състояние да даде своето информирано 
съгласие за сексуален акт. Например, те 
може да не са физически или психически 
способни (заради увреждания или дрога). 
Когато става дума за деца,те никога не 
могат да дадат информирано съгласие за 
сексуален акт с възрастни, тъй като не 
могат да разберат сексуалността на един 
възрастен.

Сексуалното насилие може да бъде в 
различни форми като например коментари 
и забележки със сексуална тематика, 
отправени лично или по телефона 
или интернет, нежелани докосвания, 
злоупотреба с гениталии, анално/ орално 
изнасилване (вагинално изнасилване на 
транс*джендър момчета) и др.
Момчета и млади мъже могат да пострадат 
от такива актове, да бъдат принудени да 
гледат или да насилват други. Всичко това 
е форма на сексуално насилие.

Понятия
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Ние разбираме „СПОДЕЛЯНЕТО” 
като сложен процес. Това не е само 
моментът, когато започнем да се 
говори за сексуалното насилие, а 
е по-скоро съвкупност от следните 
елементи:

Припомняне: процес на разглеждане 
на минали инциденти, който позволява 
размисъл и преоценка на тези 
инциденти. Спомените не винаги могат 
да бъдат напълно достъпни.

Интеграция: процесът на споделяне 
включва и класификацията/ 
разбирането на минали (или настоящи) 
инциденти като сексуално насилие. 
Тези класификация и разбиране 
се правят както от пострадалите, 
така и от хората, които научават за 
сексуалното насилие. За да се разбере 
и класифицира преживяното като 
сексуално насилие, е нужно знание за 
него.

Споделяне: процесът на споделяне 
предполага още, че и други хора 
ще научат за сексуалното насилие. 
Именно затова споделянето е 
необходимо. То може да бъде както 
устно от страна на пострадалия или 
чрез невербални сигнали (например 
изведнъж да започне да си ляга 
напълно облечен), така и чрез разкази 
на трети лица.

Помощ: един от елементите, тясно 
свързани с процеса на споделяне, 
е използването на (професионална) 
помощ. Някои пострадали от 
сексуално насилие може да не се 
нуждаят от професионална помощ, 
но може да се наложи търсенето на 
емоционална подкрепа и помощ за 
справянето с ежедневни проблеми, 
което да доведе до прекратяването на 
насилието.  

Признаване и разпознаване: За 
много от пострадалите е важно 
широкото признаване и разпознаване 
на насилието, което са преживели, 
например от институциите, където се е 
случило, от държавата под формата на 
съдебна присъда, от семейството и др.

Социалната среда на оцелелите/ 
жертвите е от голямо значение за 
споделянето. Информираните и 
подкрепящи хора са ключов елемент 
за справянето на пострадалите 
с преживяното насилие. Когато 
оцелелите/ жертвите не са 
сигурни дали трябва да говорят 
за преживяването или как да го 
класифицират, те често изпращат 
сигнали, които да бъдат забелязани 
и разпознати. Тази информираност 
е основата на каквото и да е помощ. 
Създаването и предлагането на 
пространство, където оцелелите/ 
жертвите да говорят продължително, 
често е предпоставка да разкрият 
преживяното. Оцелелите/ жертвите 
не трябва да бъдат принуждавани или 
притискани да говорят! Има много 
причини да запазят мълчание.
Изграждането на доверие може 
да се окаже трудно за оцелелите/ 
жертвите, тъй като сексуалното 
насилие най-често се случва в 
близкото обкръжение. По-важното е 
да има хора, които са отворени и на 
разположение, които да изслушат 
пострадалия и да му помогнат да не се 
чувства сам.

Споделяне Подкрепа и загриженост 
за момчета, преживели 
сексуално насилие

Пол и социална роля
Мъжественост
Сексуално насилие
Споделяне
Подкрепа и загриженост 
за момчета, преживели 
сексуално насилие

Понятия
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DREIST e.V. Bildungsarbeit, 
Beratung und Prävention
http://www.dreist-ev.de

Tauwetter e.V.
http://www.tauwetter.de

Strohhalm
https://www.strohhalm-ev.de

Berliner Jungs 
http://www.jungen-netz.de

DREIST e.V. Tauwetter e.V.

Наскоро приключи първата 
среща по проекта в Берлин, 
състояла се от 22 до 24 март 
2017. Всички партньорски 
организации се събраха, за 
да обсъдят методологията и 
следващите стъпки, както и за 
да се учат от своя опит и от опита 
на други организации.Четири 
неправителствени организации 
от Берлин и околните райони 
бяха поканени да споделят своя 
опит как да се предотврати 
сексуалното насилие над 
момчета:  DREIST, Tauwetter, 
Berliner Jungs and Strohhalm. 

НОВИНИ DREIST e.V., основана през 1997г., извършва 
дейността си в Бранденбург (а не в Берлин) и 
работи в сферата на превенция, консултиране, 
обучителни курсове, сексуална педагогика и 
обучение на момчета и момичета на възраст 4-11 
години. Проектите за превенция “SpielGrenze” 
(PlayLimit), “GrenzWerte” (LimitValues) и 
„BodyLimits” са насочени към децата и техните 
способности и възможности да кажат „не” 
на насилието. За тази цел е изключително 
важно да се извърши подготвителна работа с 
учителите и родителите, които да подкрепят 
децата си в това начинание. Тази работата е под 
формата на игра, адаптирана към определената 
възрастова група деца (куклен театър за по-
малките деца и интерактивен театър и ролеви 
игри за по-големите). Децата се разделят на 
групи според пола, за да им е по-лесно да си 
споделят. След игрите децата имат възможност 
да получат професионално консултиране 
на базата на всеки отделен случай, което 
да бъде контролирано от засегнатото дете. 
Тревожни сигнали в поведението на детето се 
предават на институцията (училище/ детска 
градина). В случай, че институцията не реагира, 
информацията се предава на по-високо 
ниво (териториалната администрация по 
образованието). Освен това DREIST раздава 
на децата и Спешни карти с номерата на 
полицията, горещи телефонни линии и други 
полезни номера, на които да позвънят в случай 
на опасност или насилие, а училищата получават 
плакати с информация как да се справят в 
спешни ситуации. 

Tauwetter е организация, работеща в Берлин 
и основана от мъже, станали жертви на 
сексуално насилие, което се смята за 
експертиза на база преживелищен опит в 
работата с момчета, тъй като е начин да се 
разчупи стигмата и да се даде положителен 
образ на „оцелелите” от сексуално насилие.
Това често има отношение и към възрастта на 
работещите там, тъй като обикновено мъжете, 
пострадали от сексуално насилие, търсят 
консултиране по-късно от жените – между 
30 и 40 години при мъжете и между 20 и 30 
години при жените.Това се дължи главно на 
два фактора: първо, налице са изискванията 
за мъжественост, които упражняват натиск 
върху момчетата и мъжете да се впишат в 
тълкуването на понятието „мъж”, така че 
децата да трябва да се впишат в стереотипи, 
като това да не бъдат жертви (важно е да се 
отбележи, че Tauwetter набляга на това, че 
те никога не определят служителите си или 
момчетата, с които работят, като „жертви”); 
второ, защото мъжете имат повече/различни 
стратегии за спряване в сравнение с жените, 
благодарение на различни привилегии, една от 
които финансова.
Tauwetter работи също и с ВкА (подход, при 
който засегнатият човек сам определя, основан 
на идеята, че засегнатият най-добре знае кое е 
добре за него.
Освен превенционна работа в училищата 
(предхождана от работа с родителите и 
училищния състав как да реагират на подобни 
обвинения и как да се държат), Tauwetter 
предлага също консултиране (до 5 сесии), 
групи за подкрепа и дейности за повишаване 
на информираността.

Berliner Jungs (Момчетата от Берлин) е 
организация в Берлин, работеща като част 
от проекта „Subway” с момчета, работещи 
по улиците и която извършва превенционна 
работа в училищата с момчета, които са 
(потенциални) жертви на сексуално насилие от 
извършители, които са педофили. В рамките 
на превенционния проект, организацията 
работи с момчета между 9-13 години в групи 
от максимум 15 човека. Превенционната 
работа основана първо на показване на 
типичното поведение на педофил, който си е 
набелязал дете, и след това на разиграване 
различни ефективни стратегии, чрез които 
детето да се справи с рисковата ситуация 
чрез интерактивния театър и ролевите игри. 
Обикновено децата се насърчават да говорят с 
човек, на когото вярват (родители, братовчеди, 
родители на най-близките приятели и др.). 
Децата имат възможност и да говорят с някой 
от тримата модератори на Berliner Jungs, 
които взимат участие в превенционната 
работа, като изберат този, когото предпочитат. 
В почти всеки семинар едно или две деца 
се възползват от тази възможност. Тази 
организация също използва подхода ВкА (виж 
горе).
Освен превенционната работа, Berliner 
Jungs осигурява също и обучения за учители 
и педагози, за да им помогне по-добре 
да разпознават и да помагат на момчета, 
пострадали от сексуално насилие. 
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Berliner Jungs
Strohhalm е основана през 1992г. и работи в 
районите на Берлин, Брандебург и Предна 
Померания. Започва от феминистки проект и 
след това се насочва и към сътрудничество с 
мъже, дори и като свои служители (въпреки 
че към момента служителите са само жени). 
Работи за превенция на сексуално насилие, 
консултиране и сексуално обучение с момчета и 
момичета от дневни центрове и училища. Работи 
също и с деца, родители и професионалисти, 
както и с деца от 3 до 11 години. 
Превенционният проект набляга на посланието, 
че детските тела принадлежат на децата и 
именно затова имат правото да кажат „не”. От 
друга страна обаче, набляга още на това, че 
отговорността винаги е на възрастния и никога 
на детето, чиято способност да каже „не” често 
е намалена заради дисбаланса на силите. Тези 
теми се засягат първо на подготвителни срещи 
с родители и педагози/ гледачи/ учители, където 
те получават и инструкции какви са механизмите 
са насочване, ако заподозрат или разберат 
за сексуално насилие над дете. Истинската 
превенционна работа с децата продължава 
два дена и се провежда чрез куклен театър за 
децата между 3 и 8 години и чрез интерактивен 
театър/ ролеви игри за по-големите деца между 
9 и 11 години. Възпитателите също присъстват, 
за да знаят децата към кого могат да се обърнат 
в случай на насилие. Децата получават и до две 
консултативни срещи.
Освен това, Strohhalm ръкови и проекта 
„Heroes” („Герои”), който се състой в обучение 
на инструкторите относно проблемите на 
престъпления на честта. 

Strohhalm



#BoysCultureOfCare

ahige

VMG

Dissens Institut für Bildung und Forschung e.V. – Germany
( Coordinator ) http://www.dissens.de

Verein für Männer- und Geschlechterthemen Steiermark (VMG) – Austria
http://www.vmg-steiermark.at

Asociación de Hombres por la Igualdad de Género -AHIGE – Spain
http://ahige.es

Instituto degli Innocenti – Italy
http://www.istitutodeglinnocenti.it

Animus Association Foundation (AAF) – Bulgaria
http://animusassociation.org

ПАРТНЬОРИ
В следващия бюлетин ще 
получите нова информация 
относно следващите стъпки, 
а именно оценка на нуждите, 
която ще се извърши от всеки 
партньор в неговата страна, 
за да се изследват знанията и 
уменията на хората, към които 
пострадалите първо се обръщат 
за помощ, както и какво липсва, 
за да се подкрепят ефективно 
момчетата, които са станали 
или могат да станат жертви на 
сексуално насилие. Резултатите 
от оценката на нуждите ще 
бъдат обсъдени на следващата 
партньорска среща в Грац, 
Австрия на 18-20 септември, 
където ще се оформи и 
програмата за изграждане на 
капацитета.

Останете на линия!

ПРЕГЛЕД НА 
НОВИНИТЕ 
ОТ ПАРТНЬОРИТЕ

СЛЕДВАЩИ 
СТЪПКИ

VMG, австрийката партньорска 
организация току що започна 
проекта ГЕРОИ (HEROES®), който 
се фокусира над превенция на 
насилието и равенството между 
половете, като едновременно 
отразява и понятието „чест”. 

AHIGE, Испанската асоциация 
на мъже за равенство, стартира 
услуга и подкрепа на младежки 
мачизъм. 
Повече информация тук:  
www.saama.org
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