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Получените резултати и научените уроци от 

проекта  ни дават право да се обърнем със следните 

препоръки в рамките на ЕС за предприемане на по-

устойчиви действия по отношение икономическите 

нужди на жените, преживели насилие от интимния 

партньор.  

 

Към ЕС: 

Ратифициране на Истанбулската Конвенция 

срещу насилието над жени и домашното 

насилие. Подписването на конвенцията бе 

положителна стъпка, която трябва спешно да бъде 

последвана от процеса на нейната ратификация.. 

Създаване на координационна служба на ЕС 

срещу насилието над жени, която да  разработва 

европейски политики, насочени към въпросите за 

насилието, основано на пола и да осъществява  

координирането и съгласуваността им между 

институциите и агенциите на ЕС и страните 

членки.  

Популяризиране на данните за социо-

икономическия профил на жените, преживели 

насилие, вкл. от интимния партньор, за да се 

натрупа знание по специфичните аспекти на 

насилието над жени.  

Европейските програми, структурните и 

инвестиционните фондове да оценяват и отчитат  

значението на третичната превенция по същия 

начин, както първичната и вторичната, което ще 

доведе до обогатяване на практиката и до нови 

знания в борбата с насилието над жени. Адекватно 

европейско финансиране за транснационални 

проекти за борба с насилието над жени трябва да 

бъде подсигурено в рамките на настоящия дебат по 

Многогодишната финансова рамка след 2020. 

Към националните правителства: 

Провеждане на периодични проучвания за 

оценка на размера на всички форми на насилие 

над жени и включване в националната 

статистика на събраните данни, както и на 

резултати от анализа на социо-

икономическия профил на жените, 

претърпели насилие, основано на пола, вкл. и 

от интимния партньор.  

Осигуряване на адекватно финансиране за 

кризисните центрове, за да могат те да 

реализират устойчиви програми и адекватни 

услуги. Финансирането трябва да даде 

възможност на центровете да планират дейности 

най-малко за 3 години напред.   

Осигуряване на достъп на преживелите 

насилие от интимния партньор, както  до 

подслони, така и до временни решения за 

настаняване за по-дълъг период и 

подсигуряване на финансиране на такива 

услуги. Това ще даде сигурност на жертвите, че 

могат да разчитат на безопасно настаняване и 

необходимото време, за изграждане на своята 

независимост.  

Подсигуряване на местно ниво на достъп до 

качествени и достъпни грижи за децата на 

жертвите, за да могат техните майки да се 

ангажират със своето личностно и 

професионално развитие, възможности за което 

осигуряват кризисните центрове.  

Включване в плановете за действия и 

политиките за борба с насилието срещу жени на 

мерки за  изграждане на мрежи на местно ниво, 

което ще укрепи възможностите на кризисните 

центрове да отговорят на икономическите 

нужди на жертвите. Кризисните центрове би 

ИКОНОМИЧЕСКАТА НЕЗАВИСИМОСТ НА 

ЖЕНАТА, НАЧИН ЗА ИЗЛИЗАНЕ ОТ 

НАСИЛСТВЕНА ВРЪЗКА 

 

WE GO! (Women Economic-independence & 

Growth Opportunity) - www.wegoproject.eu е 

двугодишен проект, съфинансиран от ЕС, който се 

фокусира върху преживелите насилие от интимния 

партньор и липсата на икономическа независимост, 

която се явява основна причина жените да 

продължават да стоят в насилствената връзка и да не 

търсят устойчиви алтернативи за себе си и своите 

деца. 

 

Изработване, в партньорство със Съвета на 

Европа и с участието на Европейския Институт 

за равенство между половете (EIGE), на 

съгласувана дефиниция за услугите за 

икономическо овластяване, като по този 

начин подсигуряване  включването на тези 

услуги в минималните стандарти при 

предоставяне  на услуги за жертви на насилие, 

основано на пола, вкл. от интимния партньор. 

В рамките на този процес да се консултират 

кризисните центрове и гражданските 

организации, с експертиза по проблема. 

 

http://www.wegoproject.eu/


трябвало да бъдат ядрото на тикива мрежи, за да 

подсигурят джендър чувствителен подход към 

проблема, поставящ в центъра на грижата 

жената.   

Подсигуряване на временни подкрепящи 

мерки за осигуряране на доход, който да 

позволи на жените жертви на интимния 

партньор да имат подсигурен минимален доход 

поне 2 години, докато намерят сили да излязат  

от насилствената връзка. 

Добавяне в програмите за социално и 

икономическо включване, в т.ч. и тези 

подкрепени от Европейския Социален Фонд, 

на специални инструменти за подкрепа на 

жертвите в достъпа им до обучения и намиране 

на работа, за да могат да постигнат 

икономическа независимост.  

                   

Към регионалните и местни 

                институции   

Прилагане на положителни 

дискриминационни мерки, които да гарантират 

на жертвите на насилие от интимния партньор 

приоритет при включване в професионални   

обучителни програми и наемане на работа, чрез 

въвеждането на специални програми и 

откриването на работни места запазени за 

тях в обществените бюра по труда и 

професионалните обучителни центрове.  

Разработване на стратегии за предотвратяване 

и борба с насилието от интимен партньор, 

включващи интервенции за укрепване на 

регионалните и местни мрежи, с цел  

стабилизиране на предоставяните услуги от  

кризисните центрове. В рамките на тези мерки 

трябва да се предвидят и обучения по джендър 

сензитивност за всички включени актьори.  

Прилагане на мерки, подсигуряващи на жертвите 

на насилие от интимния партньор на достъп до 

подслони и по-дългосрочно решение на въпроса 

с временното им настаняване, за да разполагат с 

адекватни възможности за изграждане на 

икономическа независимост.  Един от възможните 

начини за решаване на проблема са общинските 

жилища.  

Осигуряване на достъп на децата на жертвите 

до качествени грижи, така че  майките да могат да 

се ангажират с дейности по своето професионално 

и личностно израстване. Тези грижи трябва да 

бъдат достъпни или безплатни.   

Добавяне в програмите за социално и 

икономическо включване, в т.ч. и тези 

подкрепени от Европейския Социален Фонд, на 

специални инструменти в подкрепа на 

жертвите в достъпа им до обучения и намиране на 

работа, за да могат да постигнат икономическа 

независимост 

 
Към компании, НПО, и други 
частни и обществени сектори : 
 

Въвеждане и изпълнение на политики по 

предотвратяване и борба с насилието над 

жени на работното място, и подсигуряване 

на равенство между мъжете и жените по 

отношение на възможностите и правата. 

Въвеждане и изпълнение на партньорски 

програми с кризисните центрове за 

подсигуряване на жертвите на насилие от 

интимния партньор с възможности за достъп 

до професионални обучения и работни 

места, за да се подпомогне процесът по 

тяхното икономическо овластяване.

 

 

 

WE GO! КЛЮЧОВИ ЧИСЛА : 
 

 

Брой включени кризисни центрове: 
17 

 

Брой експерти, ангажирани в обмен на знания и опит: 
78 

 

Брой обучени практици и социални работници: 
139 

 

Брой жени, преживели насилие, включени в WE GO! 

тренинги за овластяване: 

250 

 

 

 

 


