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Фактори, способстващи за справяне, 
устойчивост и възстановяване 1 

Определения:

Устойчивостта е способността на индивида да „се съвзема”, да преодо-
лява трудности и да се приспособява към промени и трудности. Опреде-
ля се от личностните качества на преживелия насилие и редица външни 
фактори.

Справяне се отнася за конкретните усилия – поведенчески, психологиче-
ски и социални, които хората полагат за овладяване, понасяне, намалява-
не или минимизиране на стресиращи събития.

• Съществуват различни видове стратегии за справяне. Основни-
те значими видове са стратегиите за разрешаване на проблеми –  
активните усилия за успокояване на стресови ситуации – и насочени-
те към емоциите стратегии за справяне, изискващи усилия за овладя-
ване на емоционалните последици от стресиращи или потенциално 
стресиращи събития.

• Видът на използвания стил за справяне зависи от личностните  
качества на индивида, както и от вида на стресиращото събитие и 
социалната среда2.

И индивидуалните фактори, и факторите от средата оказват влияние 
върху справянето, устойчивостта и възстановяването.

1 Източник: Supporting survivors of violence in Europe: a training curriculum. Authors: 
UNICEF, WRC. Published: April 2021. Available at: https://www.unicef.org/eca/reports/
supporting-survivors-violence-europe-training-curriculum

2 Определението е заимствано от: John D. and Catherine T. MacArthur, Research 
Network on Socioeconomic Status and Health [„Научно-изследователска мрежа за 
социално-икономическия статус и здравето“].
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Индивидуални способности на преживелия насилие:

• Уменията, познанията и личностните качества на жертвата:
Качества като високо самоуважение, самоконтрол, положителни  
умения за справяне, чувство за оптимизъм, способност за търсене на 
помощ и подкрепа имат положително въздействие върху справянето, 
устойчивостта и възстановяването.

• Личната история: В безопасна среда ли е израснал преживелият  
насилие? Преживял ли е и предишни случаи на малтретиране или  
сексуално насилие?
Ако преживелият насилие е бил в миналото жертва на (сексуално) 
насилие и/или малтретиране, или на неглижиране, особено през дет-
ството, това може да има отражение върху уменията му за справяне.

Фактори от средата:

• Социална мрежа и подкрепа: Може ли жертвата да разчита на под-
крепа от най-близките членове на семейството, роднините и общ-
ността? Какво е мястото на преживелия насилие в общността му? 
Какво е социално-икономическото положение на преживелия насилие и 
семейството му? Има ли източник на доходи?
Наличието на социална мрежа (семейство, приятели) улеснява справя-
нето на преживелия насилие с реакциите и с търсенето на помощ. Сил-
ната социална подкрепа може да улесни справянето, устойчивостта 
и възстановяването.

• Обществени фактори, култура и религия: Има ли спокойствие и си-
гурност? Как се гледа на сексуалното насилие в обществената среда 
на преживелия насилие? Какви са традиционните начини за справяне 
с насилието в обществото? Религиозен ли е преживелият насилие? 
Често традиционните начини на себеизразяване и обредите, както 
религиозни, така и светски, играят роля в общоприетите от дадена 
култура начини за справяне с трудни ситуации. Правилата за изразя-
ване на емоции като гняв и скръб, които са доста различни в различни-
те култури, също влияят на справянето и възстановяването.  Рели-
гията може да предложи усещане за цел, което да улесни справянето.


