ПРОЕКТ „ДА ОБЪРНЕМ СТРАНИЦАТА: ПРЕВЕНЦИЯ НА ДОМАШНОТО
НАСИЛИЕ И ВРЕДНИ ТРАДИЦИОННИ ПРАКТИКИ В РОМСКА ОБЩНОСТ“
Проектът е финансиран от Обществения борд на TELUS International Europe в
България и е насочен към домашното насилие над жени в уязвимите групи и в
някои обособени квартали.

В рамките на проекта Център Амалипе осъществи проучване сред населението
относно вярванията и нагласите, свързани с домашното насилие. Знаят ли
хората какво е то и какви права имат? Знаят ли къде да потърсят помощ?

Тези и други въпроси

зададохме чрез онлайн анкета и чрез образователни

медиатори, които разговаряха с хората в различни населени места в 6 области
Понякога не е възможно да изпратите устно съобщение, че се чувствате

в страната. Във въпросника се включиха 226 души, като отговаряха анонимно.

застрашени от партньора си. В този случай сигналът за помощ на насилие у
дома е най-добрият вариант. Просто дръжте ръката си вдигната с палец, пъхнат

Запознайте се с някои от основните резултати от проведеното проучване.

в дланта, и след това сгънете пръстите си надолу. Можете да покажете този

ЗНАЕТЕ ЛИ КАКВО Е ДОМАШНО НАСИЛИЕ?

сигнал, когато говорите с някого лично или чрез видео обаждане.
При нужда потърси помощ:

Национална гореща специализирана телефонна линия
за пострадали от домашно насилие
0800 119 77

Национална гореща телефонна линия за пострадали от
насилие
0800 186 76
Тази брошура е изготвена от Център Амалипе за целите на проект проект „Да обърнем
страницата: превенция на домашното насилие и вредни традиционни практики в ромска
общност“

(+359) 062/600-224
office@amalipe.com
www.amalipe.bg; FB: Center Amalipe

Близо 90 процента от анкетираните смятат, че знаят какво е домашното
насилие.

ЗНАЕТЕ ЛИ, ЧЕ СЪЩЕСТВУВА ЗАКОН ЗА ЗАЩИТА ОТ ДОМАШНО
НАСИЛИЕ?

КАКВА Е ВРЪЗКАТА НА ЖЕРТВАТА С НАСИЛНИКА?
Според
анкетираните
обикновено
жертвата
и насилникът
са
в интимни
отношения.

И въпреки че повечето хора знаят, какво е домашно насилие, само
половината от тях са нясно, че същестувва закон за защита от него.

АКО ВИЕ СТЕ ЖЕРТВА НА НАСИЛИЕ КЪМ КОГО БИХТЕ СЕ ОБЪРНАЛИ
ЗА ПОМОЩ?
ВИЕ ИЛИ НЯКОЙ, КОГОТО ПОЗНАВАТЕ, СТРАДАЛ ЛИ Е ОТ РАЗЛИЧНИ
ФОРМИ НА ДОМАШНО НАСИЛИЕ?

Най-голям
процент
от
отговорилите
биха
потърсили
помощ от
Полиция;
след нея се
нареждат
семейството

Над 60 % от анкетираните са били или познават жертва. От това следва, че

и

всеки втори човек, който срещаме е страдал от домашно насилие.

приятелите.

