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ПЕТТЕ ОСНОВНИ ЕТАПА ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ НА
ПРЕВЕНЦИЯ И ОТГОВОР НА НАСИЛИЕТО НАД ЖЕНИ

СЪЗДАЙТЕ И ПРИЛАГАЙТЕ ФИРМЕНА 
ПОЛИТИКА НА РАБОТНОТО МЯСТО

 Анализирайте и 
планирайте

 Включете всички 
служители

 Осигурете организационен 
ангажимент

 Създайте вътрешни процедури за 
сигнали

ИДЕНТИФИЦИРАЙТЕ ПРОБЛЕМА И ВЗЕМЕТЕ МЕРКИ
 Планирайте обучения за 
служителите и мениджмънта

 Изградете доверие

 Прилагайте стандартни оперативни 
процедури

 Насочeте пострадалите към 
специализирани звена и организации 
за подкрепа и помощ

РАЗГОВАРЯЙТЕ С ПОСТРАДАЛИТЕ СЛУЖИТЕЛКИ
 Чуйте нуждите им

 Обяснете и 
информирайте

 Помогнете им да 
преодолеят изолацията

 Предложете гъвкаво 
работно време

 Осигурете безопасност, 
конфиденциалност и 
сигурност на работното 
им място

 Предвидете 
реорганизация 
на работата 
и мерки за 
професионалната 
им реинтеграция

ПОВИШАВАЙТЕ ИНФОРМИРАНОСТТА 
НА РАБОТНОТО МЯСТО

 Привлечете 
висшия 
мениджмънт

 Подкрепяйте ясно 
послание срещу 
насилието, основано 
на пола

 Разпространявайте 
информация

ИЗГРАЖДАЙТЕ СЪТРУДНИЧЕСТВА
 Свържете се със 
специализираните НПО и 
институции

 Подкрепете координацията 
между институциите и НПО

 Привлечете професионалните съюзи

 Предложете обучения и кампании за 
повишаване на информираността
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 83% от служителките, пострадали от насилие, изпитват трудности да запазят 
работата си в резултат на преживяното насилие

Източник: Национален съвет за социални услуги, Дания, 2009, Voldsramte Kvinders Arbejdsliv, стр. 20-21

83%

75%
 75% от насилниците не могат да се концентрират, заради 

причиненото насилие, което предизвиква в 19% от случаите (пряко 
или косвено) инциденти на работното място поради невнимание

Източник: Съвет по домашното насилие във Върмонт, 2012 г., Effects of Domestic Violence on the 
Workplace. A Vermont survey of male offenders enrolled in batterer intervention programs, стр. 5

ЦЕНАТА НА ДОМАШНОТО НАСИЛИЕ В СТРАНИТЕ ОТ ЕС 25

През 2006 година домашното 
насилие е струвало 16 милиарда 
евро в ЕС 25, или  33 евро на глава 
от населението в Европа и 1 милион 
евро на всеки ½ час

Източник: PSYTEL (2009), Estimation du coût 
des violences conjugales en Europe, Daphné, 
http://www.psytel.eu/violence.php

2011
Конвенцията за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие на Съвета на Европа (Истанбулска конвенция) 
определя “насилието над жени” като  “нарушение на правата на човека и форма на дискриминация срещу жените. Насилие 
над жени са всички актове на насилие, основано на пола, които водят или е вероятно да доведат до физически, сексуални, 
психологически или икономически увреждания или страдание за жените, включително заплахи за такива актове, принуда 
или произволно лишаване от свобода, независимо дали това се случва в обществения или в личния живот.”

милион евро 
на всеки ½ час

€1
милиарда евро
€16

ПОСЛЕДСТВИЯТА ОТ НАСИЛИЕТО

ИНЦИДЕНТИ НА РАБОТНОТО МЯСТО

€33
евро на глава 

от населението

ПОСЛЕДСТВИЯ ОТ НАСИЛИЕТО, ОСНОВАНО НА ПОЛА
ФАКТИТЕ В ЦИФРИ


