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Проект „Айсберг” 

 

Финансиран от Европейската комисия по програма “Дафнe III” за превенция и борба с 

насилието срещу деца, младежи и жени и за защита на жертви и групи в риск 

Покана за представяне на предложения JLS/2009-2010/DAP/AG 

Водеща организация: Автономно правителство на Валенсия /ИСПАНИЯ/ - 

CONSELLERIA DE GOBERNACION- GENERALITAT VALENCIANA /Валенсия, 

Испания/ 

Партньори: 

Община Милюз /Франция/ 

Национална Асоциация на общинските служители в България / България/ 

Община Валенсия – Местна полиция /Испания/ 

Fundación Comunidad Valenciana – Región Europea (FCVRE) /Испания/ 

Университет Кавънтри /Обединено кралство/ 

Асоциирани партньори: 

Провинциална асоциация на домакините и потребителите „Тириус” /Испания/ 

Валенсиански университет /Испания/ 

Асоциация на началниците на местната полиция на Валенсия /Испания/ 

Министерство на правосъдието и администрацията на област Валенсия /Испания/ 

Фондация за изследване на насилието „Кралица София” /Испания/ 

Информационен център за правата на жените и семействата /Франция/ 

Болница Емил Мюлер – спешно отделение /Франция/ 

Ведомствена Дирекция за обществена сигурност на От-Рейн, Милюз /Франция/ 

Подкрепа за жени жерти на насилие /Франция/ 

Софийски център за превенция на престъпността /България/ 

Продължителност на проекта - 24 месеца 
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Основни цели на проекта: 

Основната насоченост на проекта Айсберг е превенцията и борбата срещу насилието 

над жени. Усилията на партньорите са насочени към прекъсване на мълчанието, 

изкарване на скритото насилие на светло, възвръщане на достойнството на жените - 

жертви на насилие.  

За постигането на тези цели е нобходимо установяване на рисковите ситуации в 

началните етапи на процеса, за да бъде предоставена навременна социална подкрепа и 

лична защита на жертвата.  

Проектът цели осезаемо намаляване на скритото насилие над жени, изкореняване на 

усещането за безнаказаност на насилника и безпомощност на жертвата, които са и 

основни фактори, подпомагащи агресията. Усилията на партьорите са обединени около 

изграждането на едно по-равнопоставено, прозрачно и демократично общество чрез 

подтикване на гражданите да упражняват своите права и задължения. В рамките на 

проекта ще бъдат изградени устойчиви мрежи на солидарност, социална подкрепа и 

защита на жертвите на насилие.  Ще бъде направен и сравнителен анализ на 

транснационалните различия, открояващи се в модела на насилие срещу жени в 

различните партьорски държави.  

Основни дейнсоти по проекта: 

 

Провеждане на координационни срещи на партньорите в: 

Валенсия 

София 

Кавънтри 

Милюз 

Брюксел 

Провеждане на обучителни семинари за местните коалиции 

Идентифициране на жените в риск 

Изготвяне на планове за оказване на специализирано внимание на жертвите 

Създаване и поддържане на интернет страница на проекта 

Разработване на инструменти за установяване на насилието на ранен етап 

Провеждане на статистически проувания, тяхното анализиране и съставяне на 

заключения 

Изготвяне на финални отчети с достигнатите изводи и получените резултати 
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Част 1 

Общо описание на проекта и водещата организация 

 

Пояснителни бележки - част 1 

 

Част 1 на формуляра за кандидатстване се състои от пет полета, в които трябва да бъде 

предоставена основната информация за проекта, което ще позволи на Комисията да 

оцени правилно конкретните действия, представени в част 2. Моля, опитайте се  да се 

включите отговорите, които обясняват защо конкретните дейности, които имате 

намерение да предприемете, са необходими и задължителни за постигане на Общата 

цел на проекта. Въпреки че тези полета ви дават свобода по отношение на 

съдържанието на презентацията ви, моля да бъдат конкретни и да не включват общо 

описание на обичайната ви дейност, а винаги я обвързвайте с конкретни постижения и 

резултати, които желаете да осъществите в рамките на проекта. 

 

 

1.1. Предистория и обосновка  

- Определете ясно конкретните проблеми, които се разглеждат от проекта, както 

и набелязаните нужди и ограничения на целевите групи; 

- Опишете подготовката, която вече се е състояла за този проект 

- Ако проектът е продължение на предишна дейност или проект, опишете как 

проектът ще обвърже резултатите от предишния проект, както и очакваното 

взаимодействие с/или възможни ограничения, дължащи се на други текущи или 

планирани проекти или дейности. 

 

 

Теоретична рамка – степен на насилието и скритото малтретиране 

 

Основата на всяко престъпление или социален проблем, върху която 

превантивните стратегии трябва да бъдат проектирани, е надеждна информация за 
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ефективно развитие, която ще позволи да се създаде реалистично решение. За да се 

доближим до реалността, до познатата престъпност, е необходимо да се оцени скритата 

престъпност, която е съставена от тези престъпления, за които властите не знаят, 

защото те не са били открити или докладвани. В случай на насилие срещу жени, ние не 

знаем обхвата и степента на половото насилие, подобно на други видове социално 

насилие (домашно насилие, насилие срещу възрастни хора и насилието срещу хора с 

увреждания, тормоз на работното място или в училище); то е изградено на базата на 

мълчаливата мрежа. 

 

Мълчаливата мрежа силно укрепва безнаказаността на нападателя, като в 

същото време увеличава уязвимостта на жертвата си, хващайки я в релационна система, 

основана на терор и страх. Целта е да се създаде чувство на подчинение в жената, след 

което бива подлагана на постоянна несигурност и объркване чрез заплахи и агресии. 

При това насилие, мълчаливата мрежа е по-голяма, защото се осъществява в личната 

зона (съществуват "проблеми на двойките", “частна и много лична ", "кирливите ризи 

не трябва да са на показ", "семейни въпроси "). Считани са за повече или по-малко 

нормални, като начин за запазване на отношенията в личната зона ("това са лични 

неща, които се случват при всички двойки ", " има възходи и падения във всяка връзка 

") и без свидетели. Освен това се случва в един социокултурен контекст, който 

оправдава малтретирането и присъщите неясноти, свързани с насилието над жената. 

Приемайки тези разбирания, жертвата става съучастник на цялата система, тъй като 

това мълчание подхранва тайната, която укрепва агресора и поддържа динамиката на 

насилието. 

 

Известно е, че това е проблем, който засяга всички нас (ООН, ЕС, Пекин), който 

атакува равноправието и справедливостта, които са в основата на демокрацията и на 

мирното съществуване и така този вид насилие засяга обществото като цяло. В 

резултат, това е социален проблем и отговорността е на всички граждани да се изправят 

и да постигнат едно по-справедливо общество. Обществената сигурност и борбата 

срещу престъпността не е услуга, която обществените администрации отдават, това е за 

общо благо, в което всички граждани и социални участници имат отговорността за 

неговата поддръжка и изграждане. Гражданите на една демократична държава имат 

правото и отговорността да участват в посоченото по-горе изграждане на обществото. 
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На теоретично ниво, в насилието срещу жените и в други видове насилие, ние смятаме, 

че агресията е функция на безнаказаността, възприемана от агресора и уязвимостта на 

жертвата:  

Агресия = f (Безнаказаност * Уязвимост). 

 

В центъра на тази хипотеза е, че агресията няма да се осъществи, ако агресорът бъде 

открит и се подложи на обществено наказание, или ако жертвата е силна и би могла да 

се защити. Тогава нападението става в резултат на рационално решение, взето като се 

имат предвид рисковете, заплахите и потенциалните ползи. Всъщност, анализирайки 

истории от живота на жертвата, може лесно да се установи, че мъжките стратегии и 

тактики на контрол са насочени към подценяване силата на жената, с цел да я направят 

по-уязвима и в същото време да увеличат своята безнаказаност. Ето защо насилието от 

мъжете служи като средство и неговата цел е създаването и поддържане на 

неравностойност, при която зависимостта и уязвимостта на жената се увеличава 

прогресивно. Допринасяйки в развитието на мъжкия контрол по незабележим и тих 

начин, въведен във все по-социално изолирана околна среда. Мъжкото възприемане за 

неуязвимост също се увеличава. Това обяснява нарастването на честота и 

интензивността  на агресията. Насилието и нарастващият терор постепенно правят 

жертвата по-уязвима. 

 

Жертвата ще се окаже в един процес, без изход, който я изолира от обществото и 

следователно тя няма да може да потърси външна подкрепа и алтернативни 

разрешения. Нейната уязвимост се увеличава. Тази динамика поставя жертвата в 

състояние на зависимост и малоценност, което се явява пречка при достигането на 

собствените си лични цели и задоволяването на основните си нужди или развитието на 

личните се интереси. Тъй като насилието над жени има опустошителни последици за 

личността на една жена и на нейния емоционалния живот (агресорът е човекът, който 

тя обича най-много, който й е обещал да я защитава и да се грижи за нея, това е 

човекът, с когото тя планира живота си и който е баща на децата й), това се разбира 

като въпрос на "специална" жертва. Това е жертва, която трябва да бъде третирана като 

дете, на което трябва да му казваш какво да направи и как да контролира живота си, за 

да бъде предпазена от агресора и от себе си (предпазвайки я от връщането й към 

партньора си). 
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Неравенството между половете влияе на начина, по който виждаме себе си, допринася 

за формирането на нашата идентичност и начина, по който възприемаме 

действителността и по който сме свързани със света и другите, включително и нашите 

партньори. Толкова дълбоко е неравенство и липсата на равнопоставеност между 

половете, че мъжкото господство се разбира като "естествено" (светът е устроен така), 

което в същото време прави естествено и нормално съществуването на проблемни 

отношения между мъжете и жените въз основа на господство и контрол. 

 

В реалността, е от съществено значение да се променят условията и нагласите, които 

посредничат в отношенията между мъжете и жените. Необходимата промяна в 

културата призовава за промяна в обществените нагласи чрез активен ангажимент на 

колективно ниво, на ниво група и на лично ниво, на равнопоставеност и на 

справедливост. Тази активна ангажираност, трябва да разчита на човешката 

необходимост от запазване на междуличностната съгласуваност (виж Festiger и 

неговите изследвания върху когнитивния дисонанс), за да се осигури поведение 

(защита на възгледи, убеждения и поведение), което прави възможна една голяма 

стабилност и последователност на нагласи, които трябва да бъдат свързани с чувствата 

и емоциите. За да се получи желаната промяна в отношението, не е достатъчно 

единствено предаването на идеи и свързването с емоциите. Освен това е необходимо да 

се създават обучения, демонстрирайки модели на правилно поведение (Бандура). 

 

От друга страна е необходимо да се създаде нова "социална норма", която противоречи 

и отхвърля насилието на рационално и емоционално ниво, с цел последователна и 

трайна промяна в отношението. За целта е необходимо да се мобилизира силата на 

групата, на общността, тъй като социалното напрежение се отразява на степента на 

отговорност на агресорите и осигурява конформизма му с нормите на поведение 

(Fishben и Ajzen). 

В заключение, стратегията за адаптиране към промяна на нагласите трябва да включва 

следните етапи: 

1. Сложно и последователното развитие (познавателен компонент) 

2. Отдаденост към поетите задължения (емоционално- социална връзка) 

3. Създаване на поведение, нормативни насоки (косвено обучение) 

4. Хармонизиране на личните отношения със социалните и групови норми. 
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Процесът на сексистко господство се появява по цикличен начин, започвайки с не 

толкова  агресивно поведение (заплахи, мълчания, ирония, подигравки, чупене на 

предмети), след което прераства в словесно, емоционално, сексуално, икономическо, 

социално и физическо малтретиране, и нараства до достигане на фатален завършек. 

През 2002 г. Световната Здравна Организация, описва тази форма на насилствена 

връзка като постоянно състояние на безпомощност и заплаха, но физическата агресия е 

рядкост. Коварната и бавна природа на насилническата тактика, разработена от 

агресора, затруднява разпознаването на агресора, тъй като "контролът" и територията 

са скрити под "добри" намерения и алтернативно се появяват при разговори за любов и 

привързаност. Става дума за класическия цикъл на насилие (напрежение - агресия - 

съжаление или емоционална манипулация). В тази динамика жертвата се оказва 

безпомощна, зависимостта й от агресора се увеличава, нараства чувството за все повече 

и повече социална изолираност и развива депресивни синдроми близки до познатата 

беззащитност. Когнитивните и емоционални ефекти на тези синдроми пречат на 

жертвата да забележи насилствения характер на връзката. 

 

В действителност, според психо-социалната литература,  жените, които са подложени 

на насилие от страна на техните партньори, се стремят да поддържат връзката си, 

правейки редица извинения за поведението на агресора: 

• Възлагане на надежди на съпруга 

• Мислят, че са в състояние да контролират пристъпите на насилие 

• Отричане на агресията 

• Отричат, че те са жертва или че техният партньор е насилствен човек 

• Намаляване до минимум степента на физическа или психическа травма 

• Обвиняват външни фактори, които са извън контрола на партньора ("беден 

човек") 

• Социално изолиране с цел избягване на срама  

 
В началните фази на процеса, насилената жена развива дълбоко чувство на срам и вина, 

защото тя обвинява себе си за ситуацията. Ето защо тя ще се опита да промени 

поведението му, успокоявайки своя партньор и опитвайки се да се държи привързана, 

снизходителна, избягвайки да притеснява агресора и задоволявайки неговите желания. 

Характерно за жертвата е намаляване на претърпяното насилие, отричането му, 

рационализирането и оправдаването на поведението на партньорите. Жената не може 



8 
 

да си позволи да се ядоса на агресора и да приключи връзката, тъй като той открива в 

нея своя живот. Много жени просто нямат избор, те нямат нужната подкрепа и не са 

икономически, социално и емоционално независими. В този контекст, въпреки всичко, 

тя не иска да загуби. Жената жертва на насилие обикновено се опитва да спаси връзката 

си. В един момент, жената успява да разбере, че агресивното поведение е извън нейния 

контрол. Тогава тя ще потърси помощ и социална подкрепа от семейството и 

приятелите си и в по-нататъшен етап, от професионалисти. Пред възможността да бъде 

сложена край на връзката, насилника ще се опита да я спре, заплашвайки и насилвайки 

я отново (отвличане на децата, подаване на официална жалба, заплашителни 

обаждания...) и в същото време с мощен манипулативен ефект, той ще бъде мил и 

любвеобилен с нея. Жената ще се чувства в състояние на емоционална "Руска кукла", 

която отслабва защитните й сили. 

 
Половото насилие е заразна социална функция, не само вертикално (от родители към 

деца), но и хоризонтално - за потенциалния агресор. Насилието се възприема като нещо 

нормално в обществото, затова съвсем скоро (в исторически план), започна да се 

разглежда като социален и обществен здравен проблем и е включен в политическите 

програми на развитите страни. Развитите страни започнаха разяснителни и 

образователни кампании за борба срещу тези престъпления. Основното 

институционално съобщение (институционалната Zeitgeist) е "0 толерантност": Жената 

трябва да докладва извършеното престъпление и институциите трябва да се борят с 

него, за да се постигне промяна в културата с помощта на стратегии за осведоменост 

(краткосрочни) и образователни стратегии (за следващите поколения). 

 

В правната рамка, членовете на ЕС прилагат мощен набор от защитни, спешни и 

сложни мерки срещу половото насилие, които дълбоко засягат живота на всички 

членове на семействата. Това води до нова система от взаимоотношения, особено 

промяна в отношенията между партньорите. Очевидно е, че утвърждаването на 

ръководството, което е необходимо и от съществено значение за предотвратяване на 

убийства, повишава защитните мерки, когато жертвата се насочи към медицински 

услуги, или отправи официална жалба. Защитните мерки, предизвикани от доклада на 

жертвата води до началото на необратим процес, характеризиращ се с откъсване от 

агресора и от увеличаване на заплахите му. Тези защитни мерки могат да действат като 

катализатор за по-сериозни нападения и дори за убийство като отмъщение за подаване 
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на официална жалба. Понякога жената, жертва на насилие, не иска да изгуби връзка си. 

Тя все още обича партньора си и макар и несъвършен, изпълва и осмисля живота й. 

 
Жертвата е съкрушена, не иска да остави всичко и да сложи край на връзката и 

началото на едно пътешествие от услуги и специалисти. Тя не иска да живее в 

изкуствена тайна, тя не иска да бъде сама. Тя не иска да се превърне в крехък обект, за 

когото всеки се грижи, криейки я и защитавайки я за нейно добро, без да се взимат под 

внимание нейните желания, самостоятелност и способността й да взима сама решения 

за нейните нужди: Тя иска всичко да е по старо му, иска да възстанови живота си. При 

задължителното прилагане на ръководството от защитни мерки, лишава жертвите от 

правото си да подновят връзката си с нападателя и ги поставя в положение, подобно на  

тези, които трябва да бъдат защитени от своята неспособност на самоопределение, да 

действат, да се грижат за собствените си интереси или умствени способности. По този 

начин, жертвата вече не зависи от агресора, тя зависи от държавата и увековечава мита, 

че тя не е в състояние да решава сама за себе си, което създава и поддържа социална 

стигма. Необходимото налагане на защитни мерки, предназначени за освобождаване на 

жертвата, дори и против изричната воля на жертвата, може да действа като препятствие 

за желанията, интересите, нуждите и емоционална зависимост на жената. 

 

Последиците от влезлите в сила репресивни закони за броя на малтретираните жени 

или убити от техните партньори, трябва да бъдат незабавни и категорични. Въпреки 

това, нивата на малтретиране и убийство са с възходяща тенденция: през последните 

десет години, "femicide" (геноцид на жените), се е увеличил с 17 до 65% 

(http://www.centroreinasofia.es). В цяла Европа се изчислява, че между 700 и 900 жени 

биват убити всяка година от техните партньори: автентична пандемия! 

 

В Испания през 2009 г., са настъпили повече от шестдесет убийства в следствие на 

полово насилие. В 23 от случаите е потвърден “femicides” през 2010 г. (до края на 

април), а само в три от случаите е имало предишно осъждане, в 20 от случаите със 

смъртен случай не се е предполагало наличието на заплаха за живота и не разполагаме 

със систематична стратегия за идентифициране на идващата заплаха или рисковите 

ситуации за въвеждане на превантивни мерки. 
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Преждевременното откриване на насилието: неизбежна необходимост 

 

Ако бъдем съпричастни, ние се приравняваме с жертвите, ще почувстваме 

необходимостта да уловим проблема в началната фаза на цикъла на насилие, когато ни 

се подиграват, когато чупят нашите неща, те обиждат нас, разрушават ни, презират ни, 

бутат ни ... когато открием, че това отива към лошо, когато все още няма нито вина, 

нито престъпление или когато, ние го крием в себе си, от нашите деца или защо " ще 

кажат" ... вместо да се надяват, че конфликтът е неразрешим. Ако слушаме жертвите ще 

открием тези искания и че всички ние се нуждаем от преждевременното откриване на 

рисковите ситуации. 

 

Превенцията се основава на улавянето на информация и на нейна оценка за 

реализирането на прогнози и започването на подходящи и пропорционални мерки за 

решаване на възникналия проблем. Информацията, която е важна за нас е какво 

жертвите могат да ни предложат, но също и това, което преминава в Общността, в 

социалната ниша, в която се намира двойката, особено в селските зони и малките 

центрове на население. 

 

Координация и сътрудничество 

 

Концепцията за координация навлезе в логиката на организационното управление и 

сътрудничеството в логиката на подкрепата (помага на другите да го накарат да прави 

каквото си поиска), без да изисква постоянно подпомагане. Сблъсквайки се с 

реалността, определена от половото насилие, и двете концепции имат ограничен 

обхват. Необходимо е да се разработи друг модел на взаимодействие между значимите 

участници, които са тези с потенциал за трансформиране на действителността, дълбока 

всеотдайност в общата кауза. 

 

В тази ситуация, е наложително да се създаде система за събиране, обработване и 

споделяне на подходяща и полезна информация и създаване на протоколи за добра 

координация между различните участници и заинтересовани страни с капацитет за 

промяна на реалността, поощряване на синергията между техните изпълнения. Водещ 
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принцип на проекта "Айсберг" е концепцията за неравенството и несправедливостта 

като споделен проблем, който засяга нашето демократично съществуване. Поради това, 

всички граждани притежават отговорността и правото да участват в изграждането на 

по-егалитарно общество и да станат активни участници за съвместно съществуване. 

Затова, координираните действия имат за цел да насърчат участието на гражданите 

като представители и социални участници с легитимните интереси, които да оказват 

влияние и да преобразуват действителността. Равенството на всички граждани и 

недопускането на дискриминация е социална постижение, признати от испанската 

конституция и Договора от ЕС. Това означава, че всеки фактор, който генерира 

неравенство включва всички нас и нашето мирно съжителство, защото то ни кара да 

живеем в по-лош и несправедлив свят. Следователно, разбираме, че всички граждани са 

активна част от проблема на насилието и имаме неизбежен ангажимент към решението. 

Това участие се осъществява чрез включването на представители, обществени фигури и 

институции, местни коалиции. До участие ще бъдат допуснати всякакви подходящи и 

законни социални фигури. Те ще бъдат оценявани от коалицията. Местните коалиции 

са публично-частните партньорства (ПЧП), които са представители на публичния 

сектор (институции и служби), бизнес и търговския сектор и гражданския сектор 

(социалната икономика, граждански сдружения, неправителствени организации, 

алтруистично частни институции). Целта е да постигне връзка между институционални 

действия и оперативна гъвкавост, иновационни стратегии и бърза реакция от страна на 

частния сектор. 

 

Двойки с насилствени  взаимоотношения често имат малък кръг от приятели, по-малко 

контакти със семействата си и често са изолирани от институциите и официалните 

системи за социално подпомагане. Така при самотата и изолацията започва да действа 

насилието и малтретирането, необходимо е да се активизират и развият видими мрежи 

за социално подпомагане. Обществената подкрепа разчупва социалната изолация на 

жертвата и променя статуса на силата му. С обществената подкрепа  публично -

частното партньорство (ПЧП), съставляващо коалицията предлага на жертва  различни 

форми на подпомагане (социални, емоционални, функционални, икономически и 

психологически) и защита (План за личната сигурност и план за наблюдение на 

потенциалния агресор, контрол и консултиране - "ние ви наблюдаваме"). Обществената 

подкрепа има за цел да дисбалансира агресията, намалявайки уязвимостта на жертвата 
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и разрушавайки безнаказаността на агресора. Така че, от първоначалната уязвимост, 

силата на жертвата се увеличава с помощта на подкрепа. Например: 

 

- Създаване и укрепване на социалните мрежи и обществената солидарност 

- Предлагане на обществени услуги (здравни, образователни, психологически) 

- Финанси и микрокредитиране 

- Професионално обучение и търсене на работа 

- Банкови къщи 

- Социални услуги (дневни центрове, подслони) 

- Лични защита, контрол и мониторинг на агресора (полицейска и съдебна) 

- И всички други ресурси, които Коалицията може да използват в съответната 

среда. Един от основните инструменти на местната коалиция в социалната среда 

са индивидуалните планове (Pocket Agenda), които планират и  гарантират на 

всяка жертва достъп до федеративен каталог на индивидуални услуги, 

адаптирани към специфичните им лични проблеми (социална помощ, 

образование, жилища, обучение, заетост, юридически, медицински и 

психологически). Пeрсонализираният план, в смисъла на координация и 

сътрудничество, ще бъде структуриран на базата на техните нужди и решения. 

Пeрсонализираният план ще съпътства жертвата в процеса на преодоляване на 

травмата, причинена от насилието и агресията. 

 

Превантивен Екип (Професионална поддръжка) 

 

Местните коалиции (ПЧП) могат да не разполагат със средства, ресурси, знания, 

умения и инструменти, за да разгледат успешно всички известни за тях случаи. Ето 

защо е необходимо да се създаде второ ниво на подкрепа за коалицията: 

Превантивен екип, който е доставчик на специализирани професионални услуги за 

местните коалиции (координация, мониторинг, оценка и специализирани грижи) и ще 

се състои от професионалисти и специализирани институционални участници. 

 

-Публични администрации (регионални, местни) 

-Съдебни институции 

-Внимание към жертвите  
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-Социални услуги и първоначални медицински грижи  

-Общинска полиция 

-Медицински услуги 

-Образователни услуги 

-Настаняване 

-Професионално обучение и заетост 

-Професионалисти и специалисти в областта на половото насилие и превенцията от 

престъпността 

-Осигуряване на стипендии и Университет 

-Представители на местни коалиции 

-Представители на местни медии 

 

Основни функции 

• Комисия по етика: 

-Създаване на програма за действия в кризисни ситуации със определени 

стандарти и протоколи 

-Статистически анализ: разработки, мониторинг и крайна оценка 

-Предвиждане на рискови ситуации 

-Връзки с местни институции 

-Подкрепа и консултации с местните коалиции.  

-Идентифициране, събиране и проверка на публични и частни ресурси на 

Общността 

-Създаване на графици и работни приоритети 

-Предоставяне на мултидисциплинарна подкрепа към индивидуалната програма 

от грижи за жертвите 

-Сътрудничество в програмите за рехабилитация на извършителите 

-Управление и неотложни действия при кризисни ситуации 

-Оценка и одит на програмата 

-Образование и обучение на институционалните и социални участници 

-Комуникация и разпространение на резултатите 
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Динамиката на превантивния екип се определя като модел на работни комисии и 

пленарни заседания, в които се отбелязва приноса на различните работни комисии и 

предложенията на местните коалиции. 

 

• Комисия за законност и етика 

-Разрешаване на конфликти от правно естество 

-Разрешаване на конфликти, нарушения на принципите и етични противоречия, 

които влияят на развитието на проекта 

-Гарантиране,че действията, институциите и хората, участващи в програмата, 

спазват закона 

-Мониторинг на действията на местната коалиция 

-Издаване на доклади и предложения до съдебната и законодателната власт  

            -Отбелязване на спорове за компетентност между областите и услугите 

            -Бюджет на комисията и финансово управление 

            -Контрол и разпределение на средства за местни коалиции 

 

• Комисия по оценяване и социален одит: 

-установява система от показатели за оценка на въздействието и мониторинга 

-Развитие на ролята и задачите на оценката (първоначална, продължителна, 

обобщаваща и финална) 

 

• Комисия по програми за превенция: 

-Анализ на данни и въпроси, прогнози и препоръки. 

-Наблюдение върху индивидуалните програми за грижа на жени, изложени на 

риск, проектиран от местните коалиции. 

-Координиране на дейности с местни коалиции и други услуги.  

-Установяване на политика на социална комуникация за проекта и неговите 

цели. 

 

• Научен комитет: Научни изследвания и разпространение на резултатите 

- Изготвяне на изследвания 

- Оценка и утвърждаване /теоретично и емпирично/ на индивидуалните планове 

за подкрепа 

-Откриване на конфликтни взаимосвързани процеси (анализ на рискови фактори 
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и защитни фактори) 

-Анализиране и използване на статистически данни и отчети 

-Изготвяне на статистически инструменти 

-Отправяне на препоръки към превантивния екип и местните коалиции 

-Участие в публикации, конференции и други научни инструменти 

 

• Обществена Подкрепа (Общинската Полиция)  

Европейската мрежа за превенция на престъпността (ENDP) (LD 153 от 06.08.2001) 

дава предимство на местните власти да ръководят  инициативите за превенция, защото 

това са най-близките до гражданите обществени институции и да споделят 

отговорността за гарантиране на мирно настроение в специфичната микро-среда, в 

която се зараждат и проявяват различните рискови фактори. Във връзка с това, ние 

считаме, че Общинската Полиция е важен инструмент за превенция на престъпността.  

(В област Валенсия,  местната полиция и главната полиция (Polícia де laGeneralitat), 

поради тяхната близост и познания, позволяват да се породи достатъчно доверие за 

улавяне и канализиране по разумен начин на цялата деликатна информация по 

отношение на връзката между жертвата и извършителя. Позволява тяхната помощ в 

управлението с необходимата свобода на действие, но и с необходимата власт на 

нефункциониращите процеси в рамките на семейството, по такъв начин, че жертвата да 

може да се чувства защитена, намаляване на нейната уязвимост и разрушаване на 

безнаказаността, възприемана от извършителя.  

 

Тази продължителна услуга и знанията от близката среда, както и ежедневната 

реалност, поставя Общинската Полиция в привилегирована позиция да установява 

всички случаи, които представляват преки и косвени индикатори на насилие и да 

получаване на съответната информация с помощта на стратегиите за пряко наблюдение 

и беседа. Също така, като представители на властта, улесняват изпълнението на 

функциите на ръководене, информация и ориентация на жертвата (самоотбрана) и 

същевременно предлагат препоръки до извършителя (консултиране), по такъв начин, че 

да му пречупят възприятията на безнаказаност и уязвимост. Неговата  принадлежност и 

интеграция в социокултурна среда, личните си познанства със съседите, на размирните 

ситуации, неговото активно проследяване на дневните проблеми, които възникват в 

квартала и всекидневната връзка със съседите чрез разходки и неформални разговори, 
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поставят Полицията в ролята на основен елемент за откриване на почти незабележими 

промени в заобикалящата среда. 

 

От друга страна, зависимостта им от Кметството, което е най-близката публична 

администрация до гражданите, и като общински служители със силно присъствие в 

обществото, градската полиция формира една първоначална връзка с гражданите  като 

агенция за защита на гражданството. Освен това, като се има предвид функционалната 

й децентрализация, нейните услуги могат да се адаптират към различните нужди и 

местни приоритети на гражданите (а също и на жертвите). 

 

Тази близост до гражданите и постоянното присъствие в квартала позволява на 

градската полиция, в по-голямата част от случаите, да бъдат първите, които ще получат 

жалба или изобличаване на незаконен акт, ще бъдат и първите, пристигащи на мястото, 

където е извършено криминално действие. Логично е, че техният труд е от съществено 

значение за предотвратяване на наказуеми деяния, за защита на жертвите и 

допринасяне на необходимите елементи (доказателства, свидетелства ...) по случая.  

Срещу традиционните полицейски методи  (Наполеоновски) и бюрократично 

централизирани и съсредоточени върху контрола на престъпността и потушаването им 

с помощта на активна тактика (случаен патрул, радиовръзка и мобилност, реакция и 

бързо реагиране, разследване ...), осъдени да настъпят винаги по-късно като реакция на 

факта, че градската полиция има много повече превантивна ориентация способна да 

отговори на нуждите и местните потребности на  сигурността и да предложи 

специализирани полицейски услуги. 

 

Градската полиция е тясно свързана с квартала, собствените й служители са съседи и 

деца на съседи, което прави възможно улавянето на информация лице-в-лице и 

откриването на конфликтните хора, тъй като познават жителите и имат възможността 

да идентифицират или отстранят потенциалните по-проблемни субекти. По този начин 

се свързват със социалните неформални системи за контрол, противодействат и им 

въздействат за укрепването на чувството за демократична гражданска отговорност. 

 

Срещу тази фалшива диалектика, ние приемаме по-широка и цялостна визия за 

сигурността, разбирането й като социална идеална ситуация, в която гражданите могат 

да упражняват свободно своите права и свободи, без незаконни пречки да го правят. 
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Сигурността и свободата са взаимно възможни и са необходими условия за 

съществуването на демократична общност и свободни граждани. 

Следователно, ние превръщаме нашата визия в Европейска цел за осигуряване на 

високо ниво на защита на гражданите в пространство на свобода, сигурност и 

правосъдие. За да се построи това европейско пространство на свобода, сигурност и 

правосъдие, изглежда е необходимо да се разгърнат превантивни стратегии, които 

предвиждат измамните факти, определянето на рискове и пилотното въвеждане на 

потенциалните възможности за действие. За това, моделът трябва да се насърчава и 

развива чрез активна и превантивна Местна полиция, подкрепена от технически екипи 

и тясно свързана с политиката за съседство, която следи активно пътя си и социалната 

ниша, в търсене на информация и съответните показатели, чиято стратегическа цел е 

очакването на ситуации на злоупотреби и малтретиране. Това очакване се получава: 

 

• Познавйки обкръжаващата среда (физическа, икономическа, социална и 

културна), 

• Създавйки значителни лични отношения със съседите, 

• Разкривайки на потенциални конфликти, проблеми, групи и проблемни хора, 

• Определяйки на рисковите фактори и свеждане до минимум на техните 

действия, 

• Участвайки в разработването на многомерни и мултидисциплинарни стратегии 

за интервенция, 

•  Насърчавайки развитието на една превантивна култура основана на равенство и 

граждански ценности 

 

На кратко, превръщането на Местната Полиция в стратегически съюз с гражданите, 

водещ до справедливост и равенство, чието превантивно изпълнение е вдъхновено в 

началото на децентрализацията, съседството, гражданското участие, решаването на 

проблемите, проактивността и очакването. Този модел се нуждае от намесата и 

участието на общността и съседите. 
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ПОДГОТОВКА НА ПРОЕКТА 

 

Създаване на публично-частни коалиции изисква огромно работно поле и значителни 

усилия за изграждане на доверие и обществен, институционален и политически 

консенсус. Досега партньорите са разработили различни дейности, изброени по-долу: 

 

София (България) - Националната асоциация на общинските служители в близост до 

Софийския център за превенция на правонарушения са започнали задачата да се 

определят представителни социални участници и законност за първоначалното 

присъединяване към Коалицията на София.  

 

Ville де Mulhouse - От много години работи Обсерватория върху половото насилието и 

Коалиция (Ръководен Комитет), наблюдавани от града (общината), в който са 

представени следните социални участници: Техният метод на работа ("От информация 

към действие ") е събиране на информация за рисковите ситуации (полиция, социални 

услуги, експертизи, адвокати или други източници), оценка на нуждите на жертвите и 

тяхното ниво на риск и предложение, в зависимост от ситуацията, на индивидуален 

план за грижа на жертвата (защита, подкрепа, правни консултации, личен проект ...). 

 
Sueca, Cullera and Tavernes 

В Съда по полово насилие в съдебния район на Sueca, Валенсия (Испания),  Съдебната 

програма организира периодични срещи за мониторинг на случаите на насилие с 

представители от Социалните Служби, Съветът на жените и ръководните органи на 

местната Полиция (metropolitan police). Това е вид "коалиция" с институционални 

участници. 

Регионалното министерство на управление на Generalitat Valenciana оттогава провежда 

редовни срещи с Регионалното Министерство на държавната администрация и 

правосъдието с цел координиране на проекта и анализ на законните пътища, които 

могат да минимизират рисковете за проекта и да предоставят правна помощ за 

документите на проект „Айсберг” (етични дилеми, управление на личната информация, 

обявяване на процедури) От февруари 2009 г., Ръководството е координирало редовни 

срещи за изпълнение на проект „Айсберг” и създаването на "proto-coalition", чиято 

мисия е да се съживи и генерира основния консенсус за създаване на местни коалиции. 

Участие в тези срещи и с право на глас в "proto-coalition" били: 
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• Професионалисти и специалисти в половото насилие 

• Университетски преподаватели (Криминология и Социална психология) 

• Общинска Фондация Валенсия за изследване на насилието (Centro Reina Sofia) 

• Журналисти, специализирани в половото насилие  

• Съдия по половото насилие 

• Служби по жертви на насилие  

• Спешна помощ  

• Общински услуги за жени 

• Консултанти по безопасност 

• Местни полицейски управители. 

• Полицията на Generalitat Valenciana. 

• GAMA група на Местната полиция на Валенсия  

• Асоциация на ръководната полиция от общност Валенсия 

• Съпруги и Членове на Tyrius Provincial Association (Най-представителната женска 

асоциация на обществето във Валенсия с 227 центъра) 

 

Фондация Comunidad Valenciana Región Europea и Department of Governance (Ръководен 

отдел) са провели срещи и онлайн събеседвания с European Women's Lobby (EWL) 

Centre on violence against women / Centre du LEF sur les violences envers les femmes 

(Център за насилието на жени), което е най-голямата асоциация от сдружения на 

жените. Включва 30 страни (27 членки на ЕС и три страни кандидатки) и 21 европейски 

организации. Има повече от 2500 организации-членки представлявани пряко от EWL. 

EWL има богат опит и блестяща кариера, свързана със защита правата на жените, които 

работят усилено по отношение на разработването на политики за международни 

действия, за правото на жените / EWL ще осигури подкрепа и насоки по специфични 

въпроси за проекта и ще разпространи своите продукти, допринасящи за неговата 

устойчивост и функциониране. 

 

Едно от първите обединения, генерирани от „Айсберг” е създаването на академични 

връзки между Coventry University и the University of Valencia, които вече са подписали 

споразумение за научно сътрудничество, включително разработването на програма за 

обмен на изследователи и студенти ("Еразъм" - през 2011 г.) за разработване на 

експериментални проекти, включващи установяване на теоретичните технически и 

статистически критерии, избора на показатели, инструменти за оценка и създаване на 
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теоретична рамка и методи на работа (събиране и извличане на данни), които се 

прилагат в „Айсберг”. 

В допълнение, в Ковънтри са се състояли срещи със студентски организации с цел 

създаване на "Университетска Коалиция", за да се адаптират към характеристиките и 

условията на университетската общност, но които ще въведат методологията на 

„Айсберг” (идентифициране на риска, публикуване на Обществената подкрепа = 

подкрепа + защита и персонализиран план за превенция = Pocket Agenda). 

 

1.2. Цели на проекта  

1.2a Обща цел 

Опишете в едно или две изречения общата цел на проекта. Това може да бъде 

например вашия принос към отстраняването на конкретен социален проблем, 

разширяване на знанията по дадена тема, създаването на мрежа и т.н. 

 

Разчупването на тихите мрежи, разрушава "скритото малтретиране", разкрива скритото 

малтретиране и възстановеното достойнство на жената. Ранното откриване на 

рисковите ситуации, в ранните етапи на спиралата на насилието срещу жените води до 

социално подпомагане и лична безопасност. 

 

1.2b Основни цели на проекта 

Опишете основните цели на вашия проект. Моля, включете описание на вашата целева 

група и бенефициентите (както преки, така и косвени). За разлика от горното поле, 

където трябва да предоставите основната тема на своя проект, тук трябва да бъдете 

възможно най-точни при определяне на реалистичните цели на вашия проект. Това 

описание следва да позволи на оценителите да видят каква допълнителна стойност ще 

има вашия проект, ако е успешен. 

 

 

1. Намаляване степента на насилието и свързаното с това скрито страдание, 

разрушавайки безнаказаността на насилника и уязвимостта на жертвата му (Агресия = f 

(уязвимост * безнаказаност). 

2. Разработване на превантивни персонализирани планове според интересите и нуждите 

на жените в риск, намаляване на тяхната уязвимост  
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3. Пренасочване на гражданското участие при упражняване на техните права и 

задължения за изграждане на по-егалитарнo, справедливo, прозрачнo и демократично 

общество (Местна коалиция). 

4. Създаване на устойчиви мрежи за солидарност, социална подкрепа и закрила на 

жертвите (Обществена Подкрепа). 

5. Увеличаване на координацията между различни мултидисциплинарни агенции  

6. Определяне на транснационалните различия и определяне на критерии за справяне с 

насилието. 

 

1.3. Представяне на водещата организация и нейните партньори 

 

Направете описание на вашата организация и партньорите по проекта. Моля, посочете 

датата, на която вашата организация е създадена, броят на постоянно заетите 

служители, организационната структура, обичайните източници на финансиране и 

опит в управлението на безвъзмездни средства. 

 

Водеща организация:  "Consellería де Gobernación", като част от регионалното 

правителство на област Валенсия в Испания, има като основна компетентност всичко, 

свързано с обществената сигурност и извънредни ситуации. С опит в организацията на 

превантивни операции, а също така и в извънредни ситуации и природни бедствия 

(наводнения, горски пожари, ...). 

Нашият отдел е структуриран в три ключови области на управление със 164 държавни 

служители:  Главна дирекция "Превенция", Пожарна и Спешна помощ; Главно 

управление за сигурност и защита на гражданите, както и Главна дирекция 

"Координация на законово развитие”(General Department of Statute Development 

Coordination). 

 

Главната дирекция отговаря за превенцията и координацията на действията в случай на 

извънредна ситуация. Те разработват инструменти за планиране, като например 

планове за извънредни ситуации и симулации, или карти на риска. При аварии, 

координационните центрове, които са отговорни за управлението и функциите на "112" 

Платформа на Регион Валенсия. 
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Втората главна дирекция изпълнява функции в областта на обществената сигурност 

посредством регионалната служба "Полиция", наречена“Policia de la Generalitat” 

(Регионална Полиция Валенсия) с 343 членове. Тази дирекция също координира всички 

местни полицейски управления -. има повече от 280 местни полицейски управления  и 

10 437 местна полиция в различни общини в автономна област Валенсия. 

 

И накрая, в третата Главна дирекция са засегнати основните въпроси, свързани с 

разработването на законовото развитие. 

 

Също така се включва и Институт за обучение при извънредни ситуации и сигурност, 

наречен "IVASPE" с повече от 16 години опит в областта на образованието и 

обучението на човешките ресурси. 

 

Регионалното правителство на Валенсия е много активно и участва в много европейски 

проекти. Нашият отдел е взел участие в европейски проекти като MEDACTHU - 

включен в програмата INTERREG IIIB MEDOCC/ 4, Опазване на околната среда, 

превенция и управление на природните рискове – с цел сближаване на териториите в 

южна Европа. Проектът MEDACTHU има за основна цел подобряване на публичните 

политики в управлението на чувствителни територии на страните от Югоизточна 

Европа, засегнати от природни рискове и подпомагане на координацията и 

международно сътрудничество в областта на хуманитарната дейност при извънредна 

ситуация. 

 

На този етап работим по програма Леонардо да Винчи в съвместен проект: Една 

Общност - насърчаване на междукултурното осъзнаване особено по отношение на 

подпомагане на успешната интеграция на чуждестранни служители емигранти; по 

предложение на колеж Телфорд по изкуства и технологии, с цел обмен на знания, 

методи и практики за по-добро разбиране на културите на чуждестранните служители 

от местната общност; по-голяма взаимна информираност за сигурност и извънредни 

ситуации и обмен на най-добри практики заедно полицейските практики, които са по-

слабо развити в някои европейски страни. 
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ПАРТНЬОРИ: 

 

1. Ville де Mulhouse: 

Общинската администрация на Mulhouse е териториална общност с обща отговорност 

за местните публични услуги, местно градско планиране и развитие, организационна 

техника, социалните въпроси и дейностите по опазване на социално сближаване. 

Общинската администрация е постоянно изправена пред проблемите на насилието сред 

своите граждани. Задача на Общинската полиция е и сътрудничеството с националната 

полиция. Общинската полиция е с правна компетентност, продължение на  работата на 

местните служби на националната полиция, с които общинската полиция (и 

следователно градската администрация) си сътрудничат. Ние също сме ключов 

партньор за местните асоциации, работещи срещу насилието над жени. 

2. Националната Асоциация на Общинските Служители в България (НАОСБ) е 

професионално сдружение с нестопанска цел, учредено през месец юли 2005 година в 

София. Идеята за създаването и целите са взаимствани от Международния Институт на 

Общински Служители (МИОС), основан в САЩ през 1947 година. Опитът на тази 

международна организация , която наброява над 10 400 членове от САЩ, Канада, 

Холандия, Англия, Португалия, Белгия, Австралия, както и страни от Южна Америка и 

Африка, се предава в нашата страна чрез постоянните контакти на представители на 

двете организации, което стана възможно след подписаното споразумение между 

НАОСБ и МИОС.  

НАОСБ има за цел да подпомага продължаващото обучение и квалификация на 

общинските служители в България чрез провеждането на семинари, конференции, 

обмяна на опит, информационна и справочна дейност, като участва в национални и 

международни програми и проекти. Асоциацията е ръководена от Президент и има 

Борд на Директорите и Контролен Съвет. Главните й дейности са насочени към 

обучение и квалификация на кметове и общински служители, участие в европейски 

програми и проекти. 
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3. Ayuntamiento de VALENCIA – местна полиция: 

Град Валенсия е с общо население от 810 064 жители и служи като център на обширна 

континентална зона, която достига до над 1,5 милиона жители. Това е, от гледна точка 

на населението, третият по големина град в Испания. 

 

С повече от 1700 полицейски служители от полицейския отдел във Валенсия; техните 

задължения варират значително, като се започне от контрол и наблюдение на трафика 

към поддържане на гражданската сигурност и безопасност, административна полиция и 

т.н. В повечето случаи те работят заедно с други национални или регионални служби. 

Като цяло те са едни от най-активните служби на местната полиция в Испания, поради 

непрекъснатите си иновации в технологиите. 

 

Нашата организация е взела участие в множество успешни европейски проекти, като 

например програма LIFE за околната среда (екоавтобус, биологични отпадъци ...), FED 

founds (хибридни автобуси), 4-ти и 5-та рамкова програма на I + D (Agora 2000 г. и 

Telecityvision), Euroalert TEN-Telecom, Webpol (програма "Леонардо да Винчи " за 

обучение на полицията), иновативни стратегии за предпазване от повторно извършване 

на престъпление (програма "Грюндвиг"), както и много други национални и европейски 

инициативи, в които ние сме / са били / ще бъдем включени като водеща организация, 

партньори или потребители в областта на превенцията, нови технологии, сигурност, 

обучение, управление при аварии, контрол на шума, борбата с престъпността, 

насилието срещу жени, и други области. 

 

 

4. Fundación Comunidad Valenciana – Región Europea 

 

FCVRE е организация с нестопанска цел, с богат опит в международното 

разпространение на европейски проекти. Целта на Фондацията е да насърчава 

участието на всички сектори, представи в автономна област Валенсия в политиките на 

Европейския съюз и да се насърчи по-добро познаване на тези политики. FCVRE има 

богат опит в международното разпространение на европейски проекти. Като активен 

партньор в разпространението на резултатите от проекта,  FCVRE предлага опита на 

специалистите си в Брюксел и във Валенсия, включително и журналисти с опит в 
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комуникациите, дизайна, уеб управлението и медийните отношения. Поради това 

FCVRE е идеалният партньор за ефективно проектиране и изработване на цялостна 

комуникационна кампания за международното разпространение на резултатите от 

проекти на ЕС. Намира се във Валенсия (Испания) и Брюксел (Белгия). Фондацията 

може да осигури конферентни зали с модерни мултимедийни съоръжения. FCVRE е 

участвала в над 50 европейски проекти като партньор- разпространител. 

 

Fundación Comunidad Valenciana-Región Europea (FCVRE) като партньор- 

разпространител на проекта ще отговаря за разпространението и комуникационните 

дейности в рамките на 24 месеца, в които ще продължава проекта. Ролята на FCVRE ще 

включва дейности на международно и национално равнище, като например: 

представяне на проекта в съответните мероприятия в цяла Европа и в срещи със 

заинтересованите страни; разпространение на проекта чрез статии в специализирани 

списания, информационни брошури, бюлетини, брошури и друг вид публикации, 

разпространение чрез интернет, разпространение на проекта чрез провеждане на 

семинари, конференции, обучения и др. 

 

В допълнение, FCVRE ще организира Заключителна конференция на проекта в 

Комитета на регионите в Брюксел. 

 

5. Университет Ковънтри: 

Университетът Ковънтри е институция за висше образование в Обединеното кралство. 

Организацията разработва и предоставя бакалавърско и магистърско обучение на 

своите студенти. В допълнение, Университета доставя широк набор от приложни 

изследователски проекти в национален и международен мащаб и работи в тясно 

сътрудничество с редица организации, предоставящи курсове за непрекъснато 

професионално развитие. 

 

Работата на нашите изследователски екипи е подкрепена от набор от ценности, които 

подчертават нашата загриженост да извършване на научни изследвания, която се бори 

със социалното изключване, както и с получаването на конкретни резултати. Това дове 

до:  

- участие в изследователски методи, при които респондентите (например, потребители 

на услуги) са включени в изследователския процес 
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-близки работни взаимоотношения с органите на финансиране с цел покриване на 

техните очаквания. Като такива изследователските екипи в рамките на Факултета 

притежават специфичен опит в редица изследователски методики и методи, 

включително: 

-опит в проучването на деликатни теми 

-опит в работата с трудни за изследване групи, включително и хора с когнитивни 

увреждания, загуба на слуха или зрението 

-опит в работата с различни групи услуги, не на последно място по отношение на 

възраст, етническа принадлежност, пол, класа или други социално демографски 

фактори 

-творчески подходи за събиране, анализиране и представяне на данните, включително 

използването на игрални филми, видео, плакати и други медии. Благодарение на 

високото ниво на експертни познания в областта на научните изследвания, Факултетът 

успешно е оигурявал редица успешни предложение през последните години. 

 

 
1.4 Хронология на проекта 
 
 
Моля, представете хронологична структура на вашия проект, посочвайки времето за 
изпълнение (в месеци) на основните дейности и постижения. 
 
 
Продължителност на проекта = 24 месеца (виж графика)   
  
 
 

ДЕЙНОСТ МЕСЕЦИ 
1. Координатор за срещи на Служителите 1, 6,12,18,24 
2.Създаване на местни коалиции 1,2,3,4 
2.1. Идентифициране на социалните 
участници и лидерите на общността 

 

2.2 Създаване на критерии и основа на 
задействане 

1,2,3,4,5,6 

3.Организиране на обучение 4,5 
3.1 Организиране на семинари за местните 
коалиции 

4,5 

3.2 Обществена деликатност 1,2,3,4,5,6 
4.Превантивни задачи: скъсване на мрежите 
на мълчанието 

 

4.1 Идентифициране на риска и защитните 
фактори 

от 6 до 24 

4.2 Обявяване на процедура от 6 до 24 
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4.2 Идентифициране на жените в риск от 6 до 24 
4.4 Обществена Подкрепа от 6 до 24 
4.5 Персонални планове на внимание към 
жертвите 

от 6 до 24 

5.Създаване на превантивен екип 3,4 
5.1 Намеса на екипи в състояние на криза  
5.2 Организиране на Семинар от 3 до 24 
5.3 Подкрепа от местна коалиция и ресурсен 
център 

от 3 до 24 

6.Създаване и развитие на диагностични 
инструменти 

1,2,3,4,5,6 

6.1 Библиографска ревизия и оценка на Дафне 
инструментите 

1,2,3,4,5,6 

6.2 Проектиране и разработване на 
инструменти за преждевременно откриване 

1,2,3,4,5,6 

6.3 Надежден анализ и валидност на 
инструментите 

3,4,5,12,13,22,23 

7. Оценка на основната линия (черен курс) 3,4,5,6 
8.Продължителна оценка 6,12,18,24 
9.Външен одит 23,24 
10.Крайна оценка 23,24 
10.1 Неформална оценка- удовлетворение на 
бенефициентите 

23,24 

10.2 Официална оценка 23,24 
10.3 Заключения и поуки-закриване на 
конференцията 

24 

10.4 Наръчник Айсберг - коалиции и 
преждевременно откриване 

22,23,24 

11.Устойчивост 22,23,24 
11,1 Неформална оценка - задоволство на 
бенефициентите 

от 1 до 24 

11.2 Договор- устойчивост на програмата и 
символични фактури 

6,12,18,22,23,24 
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                     ЧАСТ 2 - ОПИСАНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ 

 

Пояснителни бележки - част 2 

 

В част 2 от формуляра за кандидатстване се изисква да се опишат в детайли 

дейностите, които искате да предприемате за постигането на целите, които сте описали 

в част 1 на този документ. Този раздел е разделен на няколко модула, а именно: набор 

от дейности, водещи до конкретни резултати или такива, които искате да достигнете. 

 

Всеки проект ще има най-малко два основни модула: модул 0, свързан с управлението 

и координацията на дейностите и модул 1 -  резултати, свързани с целта на вашия 

проект. Това не означава непременно, че един проект само с два основни модула ще 

даде лоши резултати. Разделянето трябва да бъде логично и ръководено от различни 

конкретни резултати от вашата дейност. Формулярът съдържа полета за проекти с до 9 

модули (включително за управление и координация). Ако мислите, че вашият проект е 

с повече от 9, моля опитайте се да ги обедините, за да можете да ги представите на 

предвиденото място. 

 

Например "изготвяне на наръчник", "организиране на конференция " или "обучение на 

социални работници" може да бъде отделен модул. Под всяка дейност трябва да 

включите и една цел, списък с конкретни дейности, които ще предприемете, списък с 

резултати и накрая се вписват разходи за дейностите. 
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МОДУЛ 0 

 

Модул 0: Управление и Координация на Проекта 

 

Какво е "Модул 0" ? 

Модул 0 е предназначен за всички дейности, свързани с общото управление и 

координация на проекта (Начални срещи, координация, мониторинг и оценка, 

финансово управление) и всички дейности, които са междусекторни и затова трудно се 

възлага само на един конкретен модул. В такъв случай, вместо да ги разделяме в много 

модули, моля въведете и ги опишете в модул 0. Поради тази причина има различно 

оформление, където не трябва да въвеждате целите и продължителността. 

 

Въпреки това този модул ще има собствен принос (напр. окончателен доклад, работен 

план, доклад за оценка) и резултатите (напр. срещи). Този модул има и съответния 

референтен бюджет, където трябва да въведете и всички разходи, необходими за 

изпълнение на дейностите от този модул. 

 

 

I.  Описание на работата (дейностите) 

Моля, представете един кратък преглед на работата в този модул по отношение на 

планираните дейности. Моля, да бъдете конкретни, да се изброят и да се даде кратко 

име за всяка дейност [същите дейности ще трябва да се нанасят и в раздел III, където 

ще въведете подробна разбивка на разходите, свързани с тези дейности в бюджета]. 

 

ПАРТНЬОРИ по Координационната среща (Ръководено от партньор 1) 

1. Първа Координационна среща във Валенсия 

1.1. Участници 

      2. Междинна Координационна среща в СОФИЯ 

         2.1. Участници 

      3. Междинна Координационна среща в Ковънтри 

         3.1.  Участници 

      4. Междинна Координационна среща в Мюлуз 

         4.1. Участници 
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      5.Заключителна среща на проекта в Брюксел 

          5.1.Участници 

 

 

II.  Резултати  

Резултатите са съответно нематериални и материални резултати от вашите планирани 

дейности. Ограничете броя на всички резултати и не включвайте малки подточки и 

вътрешни работни документи. 

Примери за резултати за workstream 0: 

• Резултати - начални срещи, срещи за координиране, управляващи комитети 

• Резултати - доклад, протоколи, споразумения 

 

IIa. Резултати от този модул 

 

Резултат No. Резултат (a) Пояснение (b) 

 4 междинни срещи за 

координиране с 11 

участника във всяка от тях 

и една заключителна среща 

 

 

 

Моля, избройте получените резултати по този модул: 

(а) бъдете конкретни по отношение на обхвата и нивото на амбиция, за това 

използвайте количествено описание, където е приложимо, например: 

   - срещи, организирани с всички участници 

(b) моля тук добавете допълнителна информация, която ще помогне на оценителите да 

разберат характеристиките / обхвата / нивото на ангажираност на резултатите 
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IIb. Резултати от този модул 

 

Резултат No. Резултат (a) 

име/вид 

Формат (b) Език (c) Месеци за 

изпълнение (d) 

Действия  

1,2,3,4,5 … 

Календар на 

бъдещите 

действия 

Доклади за 

оценка 

 

Печатен/ В 

електронен 

формат 

Печатен/ В 

електронен 

формат 

Английски 1,6,12,18,24 

 

Моля, избройте резултатите получени в този модул 

 

(а) вида/името на резултатите трябва да бъдат разяснени по отделно 

b) форматът може да бъде: печатен и / или в електронен вид 

(c) Да се уточни всеки един от езиците, на които резултатът ще бъде на разположение 

(d) месец, в който резултатите ще бъдат реално изпълнени. Месец 1 бележи началото на 

проекта, както и всички крайни срокове трябва да съответстват на тази начална дата. 

 

III. Разпределение на дейностите на всеки един от партньорите по този модул: 

   - Разработване на ясен списък с дейностите, описани по-горе, посочвайки партньора, 

който ще изпълнява съответната дейност 

 

Дейност No. Име на дейността Партньор 

1 

2 

3 

4 

5 

Първа координационна 

среща 

Междинна среща в Мюлуз 

Междинна среща в София 

Междинна среща в 

Ковънтри 

Заключителна среща по 

проекта в Брюксел 

Водещ Партньор 

1 

2 

5 

Водещ Партньор и 4 
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IV. Бюджетни разходи по този модул и неговата продължителност: 

 

- Посочете общият бюджет за модула (следва да съответства на сумата от 

подробния бюджет).  

Бюджет: 180.482,58 EUR 

 

 

 

 

МОДУЛ 1 

 

Модул: оперативни структури 

[Дайте име на вашия модул и запазете същата номерация, която използвате в 

подробния бюджет] 

 

продължителност в месеци: 5 

[ако има партньор водещ този модул, моля посочете неговото име] 

 

I. Цел (и) от настоящия модул 

Създаване на оперативните структури „АЙСБЕРГ” (местни коалиции и превантивни 

екипи) 

II.Описание на работата (дейности) 

Моля представете кратък преглед на работата в тази модул по отношение на 

планираните дейности за постигане на целите на настоящия модул. Моля, бъдете 

конкретни и посочете кратко име и номер за всяка дейност [същите дейности ще трябва 

да се посочат в раздел IV, където ще ги представите и с подробна разбивка на 

разходите, свързани с тези дейности в бюджета]. 

1. Идентифициране на социалните участници и обществени лидери 

2. Създаване на 6 местни коалиции:  

3. Повишаване на общностните кампании(6 информационни кампании) 

4. Обучение на местните коалиционни членове 

5. Мултидисциплинарен транснационален превантивен екип - стартиране  

6. Мултидисциплинарен транснационален превантивен екип - координация и обучение  
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III.  Резултати 

 

Резултатите са съответно нематериални и материални резултати от вашите планирани 

дейности. Ограничете броя на всички резултати и не включвайте малки подточки и 

вътрешни работни документи. Технически доклади за напредъка, междинните или 

окончателните отчети не трябва да бъдат включени в списъка на резултати. 

Примери за всички резултати: 

-  конференции, семинари, обучения, събития, познания 

 - наръчник,брошури, DVD, научни статии, уеб сайтове 

 

 

 

 

 

IIIa. Резултати от този модул 

 

Резултат No. Резултат (a) Пояснение (b) 

1 

2 

… 

6 обучителни семинара за 

местните коалиции (дейност 4) 

Семинар за 

Мултидисциплинарния 

транснационален превантивен 

екип във Валенсия 

(дейност 6) 

 

 

 

Моля, избройте получените резултати по този модул: 

(а) бъдете конкретни по отношение на обхвата и нивото на амбиция, за това 

използвайте количествено описание, където е приложимо, например: 

 - регионални семинари, организирани с всички участници 

-часове обучение ( кой и къде е провел обучението) 

(b) моля тук добавете допълнителна информация, която ще помогне на оценителите да 

разберат характеристиките / обхвата / нивото на ангажираност на резултатите 
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IIIb. Резултати от този модул 

 

Резултат No. Резултат (a) 

име/вид 

Формат (b) Език (c) Целева/таргет 

група (d) 

Месеци за 

изпълнение 

(e) 

3 

 

 

 

4 

 

 

 

5 

1.077 

листовки 

(дейност 3) 

 

1.000 

плакати 

(дейност 3) 

 

200 

брошури 

(дейност 4) 

Печатен/ 

Електронен 

Английски, 

Испански, 

Френски, 

Български, 

Испански 

Граждани 1-5 

 

Моля, избройте резултатите получени в този модул 

 

(а) вида/името на резултатите трябва да бъдат разяснени по отделно и могат да бъдат: 

публикация (листовка / брошура / работен документ / статия / съобщение за пресата / 

слайдове / CD), интернет страница / интернет-инструменти и т.н. 

(b) посочете формата: (печатен / електронен), приблизителен номерна страниците и 

копията на публикацията 

(c) Да се уточни всеки един от езиците, на които резултатът ще бъде на разположение 

(d) посочете конкретната таргет група за всеки един от резултатите. Таргет групите 

трябва да съответстват на таргет групите, посочени в поле 1.2b  

(e) месец, в който резултатите ще бъдат реално изпълнени. Месец 1 бележи началото на 

проекта, както и всички крайни срокове трябва да съответстват на тази начална дата. 

 

IV. Разпределение на дейностите на всеки един от партньорите по този модул: 

   - Разработване на ясен списък с дейностите, описани по-горе, посочвайки партньора, 

който ще изпълнява съответната дейност 
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Дейност No. Име на дейността Партньор 

1 

 

 

2 

 

3 

 

4 

Идентифициране на социалните 

участници и лидерите на общността 

 

Стартиране на PPP 

 

Осведомителна кампания 

 

Обучение на местните коалиционни 

членове 

Партньор 5 CONSELLERIA 

заедно с TYRIUS, СОФИЯ 

заедно със своя партньор, Мюлуз 

заедно с със своя партньор 

Ковънтри заедно със неговата 

Студентска асоциация (дейности 

1,2 и 3) 

Водещ Партньор, партньори 1,2,3 

и 5 Centro Reina Sofia and 

University of Valencia.(дейност 4) 

 

V. Бюджетни разходи по този модул и неговата продължителност: 

 

Посочете общият бюджет за модула (следва да съответства на сумата от подробния 

бюджет). 

- Бюджет: 159.663,78 EUR 

 

VI. Време на изпълнение 

- Моля, посочете продължителността на изпълнението на този модул (моля, 

отбележете месеците по проекта с X) 

 

 

No Месец 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

Отбележете 

с X 

X X X X X                    
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МОДУЛ 2 

 

Модул: Превантивна Задача 

[Дайте име на вашия модул и запазете същата номерация, която използвате в 

подробния бюджет] 

продължителност в месеци: 15 [ако има партньор водещ този модул, моля посочете 

неговото име] Водещата Организация 

 

I. Цел (и) от настоящия модул 

Изпълнение на превантивните задачи 

 

II. Описание на дейностите 

Моля представете кратък преглед на работата в тази модул по отношение на 

планираните дейности за постигане на целите на настоящия модул. Моля, бъдете 

конкретни и посочете кратко име и номер за всяка дейност [същите дейности ще трябва 

да се посочат в раздел IV, където ще ги представите и с подробна разбивка на 

разходите, свързани с тези дейности в бюджета]. 

1 Обявяване на процедурите 

2 Идентифициране на жените в риск 

3.Обществена Подкрепа 

4 Въвеждане на персонализирани планове за жертвите 

5.Стартиране на синергия с цел увеличаване на мултидисциплинарната координация. 

 

III. Резултати 

 

Резултатите са съответно нематериални и материални резултати от вашите планирани 

дейности. Ограничете броя на всички резултати и не включвайте малки подточки и 

вътрешни работни документи. Технически доклади за напредъка, междинните или 

окончателните отчети не трябва да бъдат включени в списъка на резултати. 

Примери за всички резултати: 

-  конференции, семинари, обучения, събития, познания 

 - наръчник,брошури, DVD, научни статии, уеб сайтове 
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IIIa. Резултати от този модул 

 

Резултат No. Резултат (a) Пояснение (b) 

   

 

Моля, избройте получените резултати по този модул: 

(а) бъдете конкретни по отношение на обхвата и нивото на амбиция, за това 

използвайте количествено описание, където е приложимо, например: 

 - регионални семинари, организирани с всички участници 

 - часове обучение ( кой и къде е провел обучението) 

(b) моля тук добавете допълнителна информация, която ще помогне на оценителите да 

разберат характеристиките / обхвата / нивото на ангажираност на резултатите 

 

 

IIIb. Резултати от този модул 

 

Резултат 

No. 

Резултат (a) 

име/вид 

Формат (b) Език (c) Целева/таргет 

група (d) 

Месеци за 

изпълнение 

(e) 

1 

2 

… 

1490 

програми 

(PPP) 

 

Сайт с ново 

съдържание 

(други 

държавни 

институции 

и 

асоциации) 

Печатен/ 

Електронен 

Английски, 

Испански, 

Френски, 

Български, 

Испански 

Жени в рискови 

ситуации 

 

Местни 

Коалиции (за 

подобряване на 

координираните 

действия) 

5-24 

 

Моля, избройте резултатите получени в този модул 
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(а) вида/името на резултатите трябва да бъдат разяснени по отделно и могат да бъдат: 

публикация (листовка / брошура / работен документ / статия / съобщение за пресата / 

слайдове / CD), интернет страница / интернет-инструменти и т.н. 

(b) посочете формата: (печатен / електронен), приблизителен номерна страниците и 

копията на публикацията 

(c) Да се уточни всеки един от езиците, на които резултатът ще бъде на разположение 

(d) посочете конкретната таргет група за всеки един от резултатите. Таргет групите 

трябва да съответстват на таргет групите, посочени в поле 1.2b  

(e) месец, в който резултатите ще бъдат реално изпълнени. Месец 1 бележи началото на 

проекта, както и всички крайни срокове трябва да съответстват на тази начална дата. 

 

 

 

 

 

IV. Разпределение на дейностите на всеки един от партньорите по този модул: 

   - Разработване на ясен списък с дейностите, описани по-горе, посочвайки партньора, 

който ще изпълнява съответната дейност 

 

Дейност No. Име на дейността Партньор 

1 

2 

3 

4 

 

5 

-Обявяване на процедурите  

-Идентифициране на жените в риск 

-COMMUNITY EMBRACE 

-Въвеждане на персонализирани планове 

за жертвите 

-Стартиране на синергия с цел 

увеличаване на мултидисциплинарната 

координация. 

 

Водещата организация заедно с 

Tyrius, партньори 1, 2, 

и 3, заедно с техните партньори. 

(дейности 1,2,3 и 4) 

 

Водещата организация и 

Conselleria de Justicia y 

Administraciones Publicas 

(дейност 5) 
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V. Бюджетни разходи по този модул и неговата продължителност: 

 

Посочете общият бюджет за модула (следва да съответства на сумата от подробния 

бюджет). 

- Бюджет: 107.027,45 EUR 

 

VI. Време на изпълнение 

- Моля, посочете продължителността на изпълнението на този модул (моля, 

отбележете месеците по проекта с X) 

 

 

No Месец 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

Отбележете 

с X 

    X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 

 

 

 

 

 

МОДУЛ 3 

 

Модул: Насърчаване на новите технологии 

[Дайте име на вашия модул и запазете същата номерация, която използвате в 

подробния бюджет] 

 

продължителност в месеци: 8 

[ако има партньор водещ този модул, моля посочете неговото име] 

 

I. Цел (и) от настоящия модул 

Насърчаване на новите технологии за целите на проекта 

 

II.Описание на работата (дейности) 
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Моля представете кратък преглед на работата в тази модул по отношение на 

планираните дейности за постигане на целите на настоящия модул. Моля, бъдете 

конкретни и посочете кратко име и номер за всяка дейност [същите дейности ще трябва 

да се посочат в раздел IV, където ще ги представите и с подробна разбивка на 

разходите, свързани с тези дейности в бюджета]. 

 

- Създаване на Интернет страница 

- Създаване на online обучение 

- Създаване на инструменти за компютърна поддръжка с цел статистически 

прогнозен анализ 

 

III. Резултати 

 

Резултатите са съответно нематериални и материални резултати от вашите планирани 

дейности. Ограничете броя на всички резултати и не включвайте малки подточки и 

вътрешни работни документи. Технически доклади за напредъка, междинните или 

окончателните отчети не трябва да бъдат включени в списъка на резултати. 

Примери за всички резултати: 

-  конференции, семинари, обучения, събития, познания 

 - наръчник,брошури, DVD, научни статии, уеб сайтове 

 

IIIa. Резултати от този модул 

 

Резултат No. Резултат (a) Пояснение (b) 

   

 

 

Моля, избройте получените резултати по този модул: 

(а) бъдете конкретни по отношение на обхвата и нивото на амбиция, за това 

използвайте количествено описание, където е приложимо, например: 

 - регионални семинари, организирани с всички участници 

- часове обучение ( кой и къде е провел обучението) 
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(b) моля тук добавете допълнителна информация, която ще помогне на оценителите да 

разберат характеристиките / обхвата / нивото на ангажираност на резултатите 

 

IIIb. Резултати от този модул 

Резултат 

No. 

Резултат (a) 

име/вид 

Формат (b) Език (c) Целева/таргет 

група (d) 

Месеци за 

изпълнение 

(e) 

1 

 

2 

 

 

3 

Website 

 

Предвиждаща 

програма 

 

Online 

обучение 

 

Електронен 

 

Електронен 

 

 

Електронен 

Английски, 

Испански, 

Френски, 

Български, 

Испански 

Всяка група 

включена в 

проекта 

 

Местните 

коалиции  

(местни и 

регионални 

полицейски 

служители)  

(резултати 2 

и 3) 

 

 

5 

 

Моля, избройте резултатите получени в този модул 

(а) вида/името на резултатите трябва да бъдат разяснени по отделно и могат да бъдат: 

публикация (листовка / брошура / работен документ / статия / съобщение за пресата / 

слайдове / CD), интернет страница / интернет-инструменти и т.н. 

(b) посочете формата: (печатен / електронен), приблизителен номер на страниците и 

копията на публикацията 

(c) Да се уточни всеки един от езиците, на които резултатът ще бъде на разположение 

(d) посочете конкретната таргет група за всеки един от резултатите. Таргет групите 

трябва да съответстват на таргет групите, посочени в поле 1.2b  

(e) месец, в който резултатите ще бъдат реално изпълнени. Месец 1 бележи началото на 

проекта, както и всички крайни срокове трябва да съответстват на тази начална дата. 
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IV. Разпределение на дейностите на всеки един от партньорите по този модул: 

   - Разработване на ясен списък с дейностите, описани по-горе, посочвайки партньора, 

който ще изпълнява съответната дейност 

 

Дейност No. Име на дейността Партньор 

1 

2 

 

3 

Website 

Online обучение 

 

Предвиждаща програма 

 

 

Партньор 4 

Водеща организация и партньор 3, 

партньор 1,2,5, 

Водеща организация и партньор 3 

 

V. Бюджетни разходи по този модул и неговата продължителност: 

 

Посочете общият бюджет за модула (следва да съответства на сумата от подробния 

бюджет). 

- Бюджет: 69894,06 EUR 

 

VI. Време на изпълнение 

- Моля, посочете продължителността на изпълнението на този модул (моля, 

отбележете месеците по проекта с X) 

 

 

No Месец 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

Отбележете 

с X 

X X X X X X X X                 
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МОДУЛ 4 

 

Модул: Диагностични подходи 

[Дайте име на вашия модул и запазете същата номерация, която използвате в 

подробния бюджет] 

 

продължителност в месеци: 18 

[ако има партньор водещ този модул, моля посочете неговото име] 

Партньор 5 

 

I. Цел (и) от настоящия модул 

Създаване на диагностични инструменти и тяхното развитие 

 

II.Описание на работата (дейности) 

Моля представете кратък преглед на работата в тази модул по отношение на 

планираните дейности за постигане на целите на настоящия модул. Моля, бъдете 

конкретни и посочете кратко име и номер за всяка дейност [същите дейности ще трябва 

да се посочат в раздел IV, където ще ги представите и с подробна разбивка на 

разходите, свързани с тези дейности в бюджета]. 

1. Библиографска проверка и анализ на Daphne подходите 

2. Проектиране и разработка на подходи за ранно откриване 

3. Анализ за надеждност и валидност на подходите 

 

 

 

 

III. Резултати 

 

Резултатите са съответно нематериални и материални резултати от вашите планирани 

дейности. Ограничете броя на всички резултати и не включвайте малки подточки и 

вътрешни работни документи. Технически доклади за напредъка, междинните или 

окончателните отчети не трябва да бъдат включени в списъка на резултати. 

Примери за всички резултати: 
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-  конференции, семинари, обучения, събития, познания 

 - наръчник,брошури, DVD, научни статии, уеб сайтове 

 

IIIa. Резултати от този модул 

 

Резултат No. Резултат (a) Пояснение (b) 

1 

 

2 

… 

500 наръчници с подходи за 

ранно откриване 

Предвиждащи компютърни 

подходи 

 

 

 

Моля, избройте получените резултати по този модул: 

(а) бъдете конкретни по отношение на обхвата и нивото на целта, за това използвайте 

количествено описание, където е приложимо, например: 

 - регионални семинари, организирани с всички участници 

- часове обучение ( кой и къде е провел обучението) 

(b) моля тук добавете допълнителна информация, която ще помогне на оценителите да 

разберат характеристиките / обхвата / нивото на ангажираност на резултатите 

 

IIIb. Резултати от този модул 

 

Резултат No. Резултат (a) 

име/вид 

Формат (b) Език (c) Целева/таргет 

група (d) 

Месеци за 

изпълнение 

(e) 

      

 

Моля, избройте резултатите получени в този модул 

(а) вида/името на резултатите трябва да бъдат разяснени по отделно и могат да бъдат: 

публикация (листовка / брошура / работен документ / статия / съобщение за пресата / 

слайдове / CD), интернет страница / интернет-инструменти и т.н. 

(b) посочете формата: (печатен / електронен), приблизителен номер на страниците и 

копията на публикацията 

(c) Да се уточни всеки един от езиците, на които резултатът ще бъде на разположение 
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(d) посочете конкретната таргет група за всеки един от резултатите. Таргет групите 

трябва да съответстват на таргет групите, посочени в поле 1.2b  

(e) месец, в който резултатите ще бъдат реално изпълнени. Месец 1 бележи началото на 

проекта, както и всички крайни срокове трябва да съответстват на тази начална дата. 

 

IV. Разпределение на дейностите на всеки един от партньорите по този модул: 

   - Разработване на ясен списък с дейностите, описани по-горе, посочвайки партньора, 

който ще изпълнява съответната дейност 

 

Дейност No. Име на дейността Партньор 

1 

 

2 

 

3 

Библиографска проверка и анализ 

на Daphne подходите 

Проектиране и разработка на 

подходи за ранно откриване 

Анализ за надеждност и валидност 

на подходите 

 

University of Valencia и Партньор 

5 ( дейности 1,2 и3) 

 

 

V. Бюджетни разходи по този модул и неговата продължителност: 

 

Посочете общият бюджет за модула (следва да съответства на сумата от подробния 

бюджет). 

- Бюджет: 50552,36 EUR 

 

VI. Време на изпълнение 

- Моля, посочете продължителността на изпълнението на този модул (моля, 

отбележете месеците по проекта с X) 

 

 

No Месец 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

Отбележете 

с X 

X X X X X X                   
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МОДУЛ 5 

 

Модул: Първоначална оценка 

[Дайте име на вашия модул и запазете същата номерация, която използвате в 

подробния бюджет] 

 

продължителност в месеци: 18 

[ако има партньор водещ този модул, моля посочете неговото име] 

Водещата организация и Партньор 2 

 

I. Цел (и) от настоящия модул 

Базова оценка (Black Rate) 

 

II.Описание на работата (дейности) 

Моля представете кратък преглед на работата в тази модул по отношение на 

планираните дейности за постигане на целите на настоящия модул. Моля, бъдете 

конкретни и посочете кратко име и номер за всяка дейност [същите дейности ще трябва 

да се посочат в раздел IV, където ще ги представите и с подробна разбивка на 

разходите, свързани с тези дейности в бюджета]. 

1. Събиране на първоначални статистически данни във всяка местна коалиция 

2. Анализ на статистическите данни и представяне на достигнатите заключения 

(които ще бъдат включени в заключителната конференция) 

 

III. Резултати 

 

Резултатите са съответно нематериални и материални резултати от вашите планирани 

дейности. Ограничете броя на всички резултати и не включвайте малки подточки и 

вътрешни работни документи. Технически доклади за напредъка, междинните или 

окончателните отчети не трябва да бъдат включени в списъка на резултати. 

Примери за всички резултати: 

-  конференции, семинари, обучения, събития, познания 

 - наръчник,брошури, DVD, научни статии, уеб сайтове 
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IIIa. Резултати от този модул 

 

Резултат No. Резултат (a) Пояснение (b) 

1 

2 

… 

Изследвания върху жертвите 

Статистически проучвания 

 

 

 

Моля, избройте получените резултати по този модул: 

(а) бъдете конкретни по отношение на обхвата и нивото на целта, за това използвайте 

количествено описание, където е приложимо, например: 

 - регионални семинари, организирани с всички участници 

- часове обучение ( кой и къде е провел обучението) 

(b) моля тук добавете допълнителна информация, която ще помогне на оценителите да 

разберат характеристиките / обхвата / нивото на ангажираност на резултатите 

 

IIIb. Резултати от този модул 

 

Резултат No. Резултат (a) 

име/вид 

Формат (b) Език (c) Целева/таргет 

група (d) 

Месеци за 

изпълнение 

(e) 

 

 

     

 

Моля, избройте резултатите получени в този модул 

(а) вида/името на резултатите трябва да бъдат разяснени по отделно и могат да бъдат: 

публикация (листовка / брошура / работен документ / статия / съобщение за пресата / 

слайдове / CD), интернет страница / интернет-инструменти и т.н. 

(b) посочете формата: (печатен / електронен), приблизителен номер на страниците и 

копията на публикацията 

(c) Да се уточни всеки един от езиците, на които резултатът ще бъде на разположение 

(d) посочете конкретната таргет група за всеки един от резултатите. Таргет групите 

трябва да съответстват на таргет групите, посочени в поле 1.2b  
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(e) месец, в който резултатите ще бъдат реално изпълнени. Месец 1 бележи началото на 

проекта, както и всички крайни срокове трябва да съответстват на тази начална дата. 

 

IV. Разпределение на дейностите на всеки един от партньорите по този модул: 

   - Разработване на ясен списък с дейностите, описани по-горе, посочвайки партньора, 

който ще изпълнява съответната дейност 

 

Дейност No. Име на дейността Партньор 

1 

2 

… 

Изследвания върху жертвите 

Статистически проучвания 

Водещата организация, Партньор 1,2 и 

3; и CENTRO REINA SOFIA ( 

действия 1 и 2) 

 

V. Бюджетни разходи по този модул и неговата продължителност: 

 

Посочете общият бюджет за модула (следва да съответства на сумата от подробния 

бюджет). 

- Бюджет: 32985,80 EUR 

 

VI. Време на изпълнение 

- Моля, посочете продължителността на изпълнението на този модул (моля, 

отбележете месеците по проекта с X) 

 

 

No Месец 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

Отбележете 

с X 

  X X X X                   
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МОДУЛ 6 

 

Модул: Непрекъснато оценяване 

[Дайте име на вашия модул и запазете същата номерация, която използвате в 

подробния бюджет] 

Водещата организация 

 

продължителност в месеци: 18 

[ако има партньор водещ този модул, моля посочете неговото име] 

 

I. Цел (и) от настоящия модул 

Непрекъснато оценяване 

II.Описание на работата (дейности) 

Моля представете кратък преглед на работата в тази модул по отношение на 

планираните дейности за постигане на целите на настоящия модул. Моля, бъдете 

конкретни и посочете кратко име и номер за всяка дейност [същите дейности ще трябва 

да се посочат в раздел IV, където ще ги представите и с подробна разбивка на 

разходите, свързани с тези дейности в бюджета]. 

 

1. Членовете на местната коалиция Мюлуз пътуват до София, за да работят с местната 

коалиция. В края на седмицата ще се проведе симпозиум в София с цел обединение на 

идеи и опит. 

2. Членовете на местната коалиция София пътуват до Ковънтри, за да работят с 

местната коалиция през седмицата и в края на седмицата ще се проведе симпозиум в 

Ковънтри 

3. Членовете на местната коалиция Испания пътуват до Мюлуз, за да работят с 

местната коалиция през седмицата и в края на седмицата ще се проведе симпозиум в 

Мюлуз. 

4. Членовете на местната коалиция Ковънтри пътуват до Валенсия, за да работят през 

седмицата съвместно с местна коалиция Валенсия. 

5. Финална оценка и заключения на проектите в заключителна конференция в Брюксел 
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III. Резултати 

 

Резултатите са съответно нематериални и материални резултати от вашите планирани 

дейности. Ограничете броя на всички резултати и не включвайте малки подточки и 

вътрешни работни документи. Технически доклади за напредъка, междинните или 

окончателните отчети не трябва да бъдат включени в списъка на резултати. 

Примери за всички резултати: 

-  конференции, семинари, обучения, събития, познания 

 - наръчник,брошури, DVD, научни статии, уеб сайтове 

 

IIIa. Резултати от този модул 

 

Резултат No. Резултат (a) Пояснение (b) 

1 

 

 

2 

 

 

3 

 

4 

Междинни доклади за оценка (за 

всеки симпозиум) 

 

Доклади от всяка коалиция 

показващи опит, пътувания и престой 

 

3 симпозиума 

 

Заключителна конференция в 

Брюксел 

 

 

 

Моля, избройте получените резултати по този модул: 

(а) бъдете конкретни по отношение на обхвата и нивото на целта, за това използвайте 

количествено описание, където е приложимо, например: 

 - регионални семинари, организирани с всички участници 

- часове обучение ( кой и къде е провел обучението) 

(b) моля тук добавете допълнителна информация, която ще помогне на оценителите да 

разберат характеристиките / обхвата / нивото на ангажираност на резултатите 
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IIIb. Резултати от този модул 

 

Резултат 

No. 

Резултат (a) 

име/вид 

Формат (b) Език (c) Целева/таргет 

група (d) 

Месеци за 

изпълнение 

(e) 

1 400 

бюлетини 

(София, 

Ковънтри и 

Мюлуз) 

Печатен/ 

Електронен 

Английски, 

Испански, 

Френски, 

Български, 

Испански 

Човешки 

ресурси с 

преки и / или 

косвени 

компетенции в 

насилието, 

европейски 

публични 

администрации 

6-24 

 

Моля, избройте резултатите получени в този модул 

(а) вида/името на резултатите трябва да бъдат разяснени по отделно и могат да бъдат: 

публикация (листовка / брошура / работен документ / статия / съобщение за пресата / 

слайдове / CD), интернет страница / интернет-инструменти и т.н. 

(b) посочете формата: (печатен / електронен), приблизителен номер на страниците и 

копията на публикацията 

(c) Да се уточни всеки един от езиците, на които резултатът ще бъде на разположение 

(d) посочете конкретната таргет група за всеки един от резултатите. Таргет групите 

трябва да съответстват на таргет групите, посочени в поле 1.2b  

(e) месец, в който резултатите ще бъдат реално изпълнени. Месец 1 бележи началото на 

проекта, както и всички крайни срокове трябва да съответстват на тази начална дата. 

 

IV. Разпределение на дейностите на всеки един от партньорите по този модул: 

   - Разработване на ясен списък с дейностите, описани по-горе, посочвайки партньора, 

който ще изпълнява съответната дейност 
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Дейност No. Име на дейността Партньор 

1 

2 

3 

4 

5 

Дейност 1 

Дейност 2 

Дейност 3 

Дейност 4 

Дейност 5 

2 

5 

1 

Водещата организация 

Водещата организация и 4 

 

V. Бюджетни разходи по този модул и неговата продължителност: 

 

Посочете общият бюджет за модула (следва да съответства на сумата от подробния 

бюджет). 

- Бюджет: 109.008,33 EUR 

 

VI. Време на изпълнение 

- Моля, посочете продължителността на изпълнението на този модул (моля, 

отбележете месеците по проекта с X) 

 

 

No Месец 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

Отбележете 

с X 

     X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 

 

 

МОДУЛ 7 

 

Модул: Одит 

[Дайте име на вашия модул и запазете същата номерация, която използвате в 

подробния бюджет] 

 

продължителност в месеци: 2 

[ако има партньор водещ този модул, моля посочете неговото име] 

Водещата организация и Партньор 5 
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I. Цел (и) от настоящия модул 

Външен одит и устойчивост 

 

II.Описание на работата (дейности) 

Моля представете кратък преглед на работата в тази модул по отношение на 

планираните дейности за постигане на целите на настоящия модул. Моля, бъдете 

конкретни и посочете кратко име и номер за всяка дейност [същите дейности ще трябва 

да се посочат в раздел IV, където ще ги представите и с подробна разбивка на 

разходите, свързани с тези дейности в бюджета]. 

1. Външни контролни дейности по проекта 

 

III. Резултати 

 

Резултатите са съответно нематериални и материални резултати от вашите планирани 

дейности. Ограничете броя на всички резултати и не включвайте малки подточки и 

вътрешни работни документи. Технически доклади за напредъка, междинните или 

окончателните отчети не трябва да бъдат включени в списъка на резултати. 

Примери за всички резултати: 

-  конференции, семинари, обучения, събития, познания 

 - наръчник,брошури, DVD, научни статии, уеб сайтове 

 

IIIa. Резултати от този модул 

 

Резултат No. Резултат (a) Пояснение (b) 

1 

2 

Междинен одиторски доклад 

Финален одиторски доклад 

 

 

 

Моля, избройте получените резултати по този модул: 

(а) бъдете конкретни по отношение на обхвата и нивото на целта, за това използвайте 

количествено описание, където е приложимо, например: 

 - регионални семинари, организирани с всички участници 

- часове обучение ( кой и къде е провел обучението) 
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(b) моля тук добавете допълнителна информация, която ще помогне на оценителите да 

разберат характеристиките / обхвата / нивото на ангажираност на резултатите 

 

IIIb. Резултати от този модул 

 

Резултат No. Резултат (a) 

име/вид 

Формат (b) Език (c) Целева/таргет 

група (d) 

Месеци за 

изпълнение 

(e) 

 

 

     

 

Моля, избройте резултатите получени в този модул 

(а) вида/името на резултатите трябва да бъдат разяснени по отделно и могат да бъдат: 

публикация (листовка / брошура / работен документ / статия / съобщение за пресата / 

слайдове / CD), интернет страница / интернет-инструменти и т.н. 

(b) посочете формата: (печатен / електронен), приблизителен номер на страниците и 

копията на публикацията 

(c) Да се уточни всеки един от езиците, на които резултатът ще бъде на разположение 

(d) посочете конкретната таргет група за всеки един от резултатите. Таргет групите 

трябва да съответстват на таргет групите, посочени в поле 1.2b  

(e) месец, в който резултатите ще бъдат реално изпълнени. Месец 1 бележи началото на 

проекта, както и всички крайни срокове трябва да съответстват на тази начална дата. 

 

IV. Разпределение на дейностите на всеки един от партньорите по този модул: 

   - Разработване на ясен списък с дейностите, описани по-горе, посочвайки партньора, 

който ще изпълнява съответната дейност 

 

Дейност No. Име на дейността Партньор 

1 Външни контролни дейности по 

проекта 

5 
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V. Бюджетни разходи по този модул и неговата продължителност: 

 

Посочете общият бюджет за модула (следва да съответства на сумата от подробния 

бюджет). 

- Бюджет: 21.877,50 EUR 

 

VI. Време на изпълнение 

- Моля, посочете продължителността на изпълнението на този модул (моля, 

отбележете месеците по проекта с X) 

 

 

No Месец 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

Отбележете 

с X 

                      X X 

 

 

МОДУЛ 8 

 

Модул: Разпространение 

[Дайте име на вашия модул и запазете същата номерация, която използвате в 

подробния бюджет] 

 

продължителност в месеци: 24 

[ако има партньор водещ този модул, моля посочете неговото име] 

Партньор 4 

 

I. Цел (и) от настоящия модул 

Разпространение на проект „АЙСБЕРГ” 

 

II.Описание на работата (дейности) 

Моля представете кратък преглед на работата в тази модул по отношение на 

планираните дейности за постигане на целите на настоящия модул. Моля, бъдете 
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конкретни и посочете кратко име и номер за всяка дейност [същите дейности ще трябва 

да се посочат в раздел IV, където ще ги представите и с подробна разбивка на 

разходите, свързани с тези дейности в бюджета]. 

1. Разпространение сред гражданите и средствата за масово осведомяване 

2. Научно и професионално разпространение 

3. Виртуално разпространение и виртуална коалиция 

 

III. Резултати 

 

Резултатите са съответно нематериални и материални резултати от вашите планирани 

дейности. Ограничете броя на всички резултати и не включвайте малки подточки и 

вътрешни работни документи. Технически доклади за напредъка, междинните или 

окончателните отчети не трябва да бъдат включени в списъка на резултати. 

Примери за всички резултати: 

-  конференции, семинари, обучения, събития, познания 

 - наръчник,брошури, DVD, научни статии, уеб сайтове 

 

IIIa. Резултати от този модул 

 

Резултат No. Резултат (a) Пояснение (b) 

1 

2 

3 

4 

 

5 

 

6 

Медийни съобщения 

Публикации 

Професионални статии 

Интервюта, участие в дебати и 

създаване на интервюта. 

Програма на средствата за 

масово осведомяване 

Виртуална Коалиция в Мрежата 

 

 

 

Моля, избройте получените резултати по този модул: 

(а) бъдете конкретни по отношение на обхвата и нивото на целта, за това използвайте 

количествено описание, където е приложимо, например: 

 - регионални семинари, организирани с всички участници 
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- часове обучение ( кой и къде е провел обучението) 

(b) моля тук добавете допълнителна информация, която ще помогне на оценителите да 

разберат характеристиките / обхвата / нивото на ангажираност на резултатите 

 

IIIb. Резултати от този модул 

 

Резултат No. Резултат (a) 

име/вид 

Формат (b) Език (c) Целева/таргет 

група (d) 

Месеци за 

изпълнение 

(e) 

1 

2 

… 

     

 

Моля, избройте резултатите получени в този модул 

(а) вида/името на резултатите трябва да бъдат разяснени по отделно и могат да бъдат: 

публикация (листовка / брошура / работен документ / статия / съобщение за пресата / 

слайдове / CD), интернет страница / интернет-инструменти и т.н. 

(b) посочете формата: (печатен / електронен), приблизителен номер на страниците и 

копията на публикацията 

(c) Да се уточни всеки един от езиците, на които резултатът ще бъде на разположение 

(d) посочете конкретната таргет група за всеки един от резултатите. Таргет групите 

трябва да съответстват на таргет групите, посочени в поле 1.2b  

(e) месец, в който резултатите ще бъдат реално изпълнени. Месец 1 бележи началото на 

проекта, както и всички крайни срокове трябва да съответстват на тази начална дата. 

 

IV. Разпределение на дейностите на всеки един от партньорите по този модул: 

   - Разработване на ясен списък с дейностите, описани по-горе, посочвайки партньора, 

който ще изпълнява съответната дейност 
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Дейност No. Име на дейността Партньор 

1 

 

2 

 

3 … 

Разпространение сред гражданите и 

средствата за масово осведомяване 

Научно и професионално 

разпространение 

Виртуално разпространение и виртуална 

коалиция 

 

Водещата организация, Партньор 

4 и EWL 

 

V. Бюджетни разходи по този модул и неговата продължителност: 

 

Посочете общият бюджет за модула (следва да съответства на сумата от подробния 

бюджет). 

- Бюджет: 18.340 EUR 

 

VI. Време на изпълнение 

- Моля, посочете продължителността на изпълнението на този модул (моля, 

отбележете месеците по проекта с X) 

 

 

No Месец 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

Отбележете 

с X 

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 
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Част 3  

СПЕЦИФИЧНИ ВЪПРОСИ СВЪРЗАНИ С ПРИЛАГАНЕТО НА 

ПРОЕКТА 
 
 

Пояснителни бележки - Част 3 

 

Тази част от формуляра има за цел да ви позволи да опишете  някои специфични 

аспекти на проектите ви, което не би могло да се отнесе към втората част, но все пак са 

важни за успешното изпълнение на всяко действие. Избягвайте описанието на проекта 

си отново, а по-скоро се опитайте да отговорите на всеки конкретен въпрос в сбит вид. 

 

3.1 Иновации 

 

Обяснете защо проектът е новаторски и може да донесе полза за настоящата ситуация. 

Иновативният аспект може да се отнася до географския обхват на проекта, развити 

нови познания, специфична целева група и т.н. Моля отнесете се към настоящите 

познания и обяснете как ще ги надградите. 

 

Проектът „Айсберг” приема екологично интегриран модел, който приема рискови 

фактори и защита, с които си взаимодействат на 4 различни нива (Хайзе, 1999): 

индивидуално, обикновено, обществено и социо-културно. „Айсберг” разбира половото 

насилието като интерактивен резултат от фактори, които работят на различни нива, 

имащи както акумулативно, така и точно действие и които могат да благоприятстват 

половото насилие или защитата срещу него. 

 

Той е иновативен, защото в противовес на статичната и историческа визия на правната 

рамка на социологията и социалната работа признава, че в съответствие с научните 

модели, предложени от психологията,  реалността е диалектическа, динамична, 

конфликтна и многоизмерна, и носи тази визия в ежедневната практика. По този начин 

той открива една нова динамика на интервенция на конфликтни многоизмерни 

реалности. 

 



60 
 

Нещо повече, позволява на гражданите да бъдат активно информирани в изграждането 

на колективно пространство,  което ще допринесе за създаването на един по-отворен, 

толерантен, демократичен и справедлив свят. Този активен ангажимент осигурява 

необходимата промяна на личното отношение и вярвания и културни стереотипи да 

установят динамиката на взаимодействие мъж - жена, идващи много над тази проста 

чувствителност. 

 

Насилието на мъжкият шовинист срещу жената има тенденция да се създава и повтаря 

в близостта между двойката. Тази близост допринася в голяма част от посоченото по-

горе насилие и страданието остава прикрито (Black Rate): Агресорът създава тиха 

мрежа, която прикрива насилието и малтретирането,  укрепвайки безнаказаността му и 

увеличавайки уязвимостта на жертвата. Това мълчание може да успее да скрие, според 

някои оценки, повече от 80% от насилието и малтретирането. Един от приносите на 

проекта „Айсберг” е, че той излиза на улицата, за да потърси по-горе споменатата 

информация. 

 

Европейските институции изразиха своите притеснения относно този вид престъпност 

(REC 2002/05 на Съвета за защита на жените срещу насилие; кампания толерантност 

Нула на Европейския парламент през 1997 г., програми Дафне I, II и III от 1997 

година....) и те са развили мощна правна система в подкрепа на политиките за 

равенството между половете. Основен проблем е бил е възпирането на половото 

насилие (толерантност 0). 

 

Има много жени, които отказват да разкрият положението си на малтретиране и които 

оттеглят своите жалби срещу агресорите като по този начин възпират съдебните 

процеси и дори нарушават заповедите за защита, с което позволят на своя насилник да 

се завърне у дома. 

 

Проектът „Айсберг” е създаден с превантивна цел, за осветяване на тази тъмна зона с 

помощта на преждевременно идентифициране на рисковите ситуации и прилагане на 

превантивни мерки, която насърчава признаването и защитата на техните права и 

гражданските свободи, чрез създаване на публично-частно партньорство (ПЧП-

Публични и частни асоциации), граждански коалиции, което позволява и мобилизира 

участието на цялата общност в защита на правата на човека и въпросите на равенство и 
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справедливост между половете, насърчавани и подкрепяни от страна на Общинската 

полиция. 

 

Европейската мрежа за превенция на престъпността (ENDP) (LD 153 от 06.08.2001) 

дава предимство на местните власти в ръководството на инициативи за превенция, 

защото това са най-близките обществени институции до гражданите. Социалните 

услуги на бърза помощ и общинската полиция са интегрирани в кметствата и ролята им 

ги поставя в непосредствена близост до гражданите и ги прави част от социалната 

мрежа. 

 
 
Като държавни органи, социалните служби и полицията, са най-мощните инструменти, 

които биха канализирали деликатната информация за връзката между жертвата и 

извършителя и които биха осигурили защита, насоки за помощ на жертвите. 

Благодарение на тяхното постоянно присъствие (24 часа), тяхното познаване на 

квартала, съседите, техните отношения, средата и техните конфликти. 

 

Целевата група на проекта са местните коалиции, водени от социалните служби 

(основна грижа на екипите) и общинската полиция. Тяхната близост и непосредствено 

познаване на социалната среда ще позволи да се идентифицират процесите на 

малтретиране в началните фази и появата на мултидисциплинарни, превантивни мерки 

за бърза реакция: Общинска подкрепа, предоставянето на социална, психологическа, 

юридическа, здравна, трудова и икономическа подкрепа и осигуряването на защита и 

лична сигурност на жертвите. Този превантивен модел е експериментиран успешно и в 

други социални сфери на насилие (градско насилие и младежка престъпност) в страни 

като Чили, Канада, САЩ, Австралия, Нова Зеландия и Великобритания. 

 

 

На теоретично ниво, проектът е новаторски, защото атакува безнаказаността на 

сексисткия агресор, хвърля светлина върху насилието и разработва преходни 

механизми сред институционалното неведение. На методологическо ниво, „Айсберг” 

изгради база данни събирайки и анализирайки съответната информация. Позволява 

участието на гражданите в правата и свободите на жертвите, позволява им да получат 

общинска подкрепа и защитен личен план за техните нужди и конкретната ситуация. 
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В допълнение, той предполага една демократизация на вземането на превантивни 

решения в общността и социалната база, където се създава насилието. Създава система 

за оценяване между партньорите. Оценяването има троен компонент (ефикасност, 

ефективност и легитимност) и две измерения: неформално (проучване на 

удовлетвореността на потребителите и бенефициентите) и формално (научен метод). 

 

Местната коалиция е инструмент с голяма приспособимост към голямо разнообразие от 

проблеми, свързани със сигурността и гражданското съществуване, дори и в други 

области на обществено действие (здравеопазване, свободно време, култура, 

образование ...). Различни стратегии могат да бъдат приложени, за разрешаване на 

въпроси като лошата успеваемост в училище, обучение за родители, обществено 

здравно образование, безработица и развитието на социалната икономика и т.н. 

 

Определено, предлага превантивен транснационален европейски модел, основаващ се 

на: гражданско участие, децентрализация, демократизация, прозрачност и принципите 

на доброто управление (отчетност). 

 
Европейски политики 

 

„Айсберг” се опитва да се развива на принципа на субсидиарност, според който 

решенията трябва да се взимат в най-близките институции до гражданите; вече е заявен 

в споразумението от Маастрихт (1993 г.). Подобна препоръка се осъществява от 

Европейската мрежа за превенция на престъпността (REPD) (LD 153 от 08.06.2001) 

даваща приоритет на местните власти в превенцията на престъпността. Никоя публична 

власт не може самостоятелно да се изправи успешно срещу сложността на въпроса за 

насилието. Независимо от това, на местно ниво се откриват и управляват недостига и 

нуждите, които повдигат съществено внимание към жертвите и подкрепа за техните 

семейства. В допълнение, институционалната близост умножава ефективността си, 

когато е съпътствано с активното присъствие на гражданските организации и 

сдружения, други правителства, образователни институции, медии и всички други 

сектори и социални участници събрани в истински и законен интерес за ликвидиране 

на насилието между половете. С този проект, гражданите съвместно с посочените по-

горе институции, вземат решенията,  упражнявайки  и изграждайки гражданството. 
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„Айсберг”  е в съответствие с Резолюцията на Европейския парламент от 11 юни 1986 

г. относно насилието над жени, както и резолюцията A3-0349/94 за нарушения на 

свободите и основните права на жените. Европейската конституция (Договор от Рим, от 

29 октомври 2004 г.) установява като конкретна цел, борбата срещу половото 

насилието, атакувайки социалната изолация и дискриминация; насърчавайки 

справедливост и социална защита, равенство между мъже и жени. „Айсберг” дава израз 

на система на солидарност, подкрепа и защита (обществена подкрепа). Освен това, 

изгражда равенство, промяна на нагласите и атакува предразсъдъците и стереотипите 

по отношение на гражданската ангажираност. 

 

От друга страна, през 2006 г., Европейския икономически и социален комитет 

предложи инициатива "Домашно насилие срещу жените " (SOC/218), което показва, че 

една от най-важните мисии на европейските политики, основани на спазването на 

правата на човека, е да се попречи на тези актове на насилие и да се създадат ефективни 

процедури за образование, превенция, съдебни действия и подкрепа. С други думи, да 

се създаде превантивна система, която поддържа и защитава жертвата. Това е, което 

„Айсберг”  прави:  обгръща жертвата и с двете си ръце, Подкрепата и Защитата. 

 
„Айсберг” счита, че семейството е в основата на демократичните общества и играе 

жизнено важна роля. В едно семейство хората се учат как да се отнасят един към други, 

и ето защо насилствени форми на една връзка са заразни. „Айсберг” се опитва да се 

доближи до семействата, изложени на рискови ситуации и да  подобри тяхното 

състояние, опитвайки се да премахне различията, които правят трудно 

институционалното познание за малтретиране и да приложи серия от мерки от страна 

на обществената подкрепа. 

 
 
Превантивните намеси, предложени от „Айсберг”, са персонализирани и адаптирани 

към конкретната ситуация и проблем на всички жертви (жени, деца...) и са взети  с 

Решение N 2 / 1990 на Съвета на министрите по социалните мерки насочени към 

насилието вътре в семейството и с Препоръка 2002 / 5  за защита на жените от насилие, 

присъединявайки се към критериите между държавите-членки, така че правата и 

свободите на жените ще бъдат признати и защитени; кампания „Tolerance 0 „ (1997 г.) с 



64 
 

подкрепата на Европейския парламент и с опита на "Дафне" (добри практики и 

ръководства). 

 

На методическо и инструментално ниво, натрупаният опит от предишни издания на 

програмата "Дафне" (I и II) са били тествани различни стратегии на полицейското 

противопоставяне срещу насилието. Голям брой проекти в "Дафне" се доближават до 

идентификация и оценка на риска и защитните фактори на насилие, убийство над 

жените или имат потвърдени таблици, въпросници и системи от показатели (REF: 2005-

2-086 - WC; 2004-2-075-W, 2004-2-001-WY, 2004-1-092-W, 2003-243-WC, 2003-206-W, 

2003-022-WY, 2003-013-W, 1998-086 - W) 

 

Други проекти, осъзнаващи важността от промяна в отношението на полицейските 

служители, които са развили тактика на информираност и образователни програми 

(1997 - 034 - W, 1997 - 235 - WC). 

 

Разработени са проекти, които осъзнават нуждата от създаване на доверие във 

взаимоотношенията между полицията и жертвата и предлагат препоръки за 

управлението на първоначалния контакт между тях (Ref. 2005-1-014-WC). 

 

Други проекти са започнали предоставянето на цялостна помощ към жертвите и 

разработването на програми за развитието на полицейски действия  

(Ref. 2004-1-160-W, 1998 – 077 – W). 

 

С изключение само на един проект, който се противопостави и се опита да насочи 

вниманието към високите стойности на насилие , насърчавайки работата на мрежата. 

(Ref. 1999 – 161 – WC). И друго предложение даде препоръки на различни нива 

(местно, национално и международно), имайки предвид различните културни условия и 

се отделяйки внимание на важността на обществената защита (Ref. 1997 – 123 – W). 

 

Важна тема на проект е интервенцията в домашното насилие срещу жените в Берлин 

(BIG) (http://epic.programaeurosocial.eu) с неговата координацията и работа, насочени 

към засилване на защитата и механизмите за сигурност на жените в риск и с 

институционалната ангажираност, подобрявайки всички услуги на жената в процеса на 

интервенция с жертвите. 
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Всички тези инициативи изграждат фона на общите познания и "ноу хау ", които трябва 

да бъдат приложени и актуализирани. Проектът „Айсберг” се опитва да запази 

натрупания вече опит и знания (предложените идеи, материали и разработени 

инструменти), за да изгради върху тях превантивен модел за действие и цялостно 

възстановяване на жертвите. „Айсберг” се гради върху споделения опит, който черпи 

от предшестващите го проекти. 

 

Ние предлагаме модел, основан на гражданско участие в изграждането на общо 

пространство на свобода на равенство и справедливост. Универсалният инструмент, 

върху който се основава нашия проект са местни коалици, водени активно от 

полицията (поради тяхната специализация, 24 часово действие, познания за 

обкръжаващата среда и авторитарен имидж). Гъвкавостта и възможността за 

приспособяване на тази система прави възможно отварянето на  много врати за в 

бъдеще на превантивни европейски политики, помагайки и на други национални, 

културни, социални среди с други проблеми на съвместно съществуване. 

 

Коалициите на „Айсберг” могат да бъдат във фокуса на двупосочна информация по 

отношение на Европейска обсерватория за равенство (или насилие, ако е представено), 

предоставяйки информация и данни, както и разпространението на знания и 

изследвания, разработени от Обсерваторията, в социалната среда на местните 

коалиции. 

 

3.2 Етични проблеми, свързани с проекта 

 

Опишете всички етични въпроси, на които може да попаднете по време на 

изпълнението на своя проект и представете своята стратегия за решаването им. 

Примерни въпроси могат да бъдат свързани с защитата на личните данни, работата с 

уязвими целеви групи и т.н. 

 

 

Този проект повдига различия в правните и етични въпроси,  към които ще трябва да се 

подходи от местните коалиции, Комисията по правни и етични въпроси на 

превантивния екип, както и Комитета на партньорите. Нашата правна рамка цели да 
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направи специален акцент в потискането на насилника, на активния субект в агресията, 

сякаш единственият начин за преодоляване на проблема е наказанието на човек, който 

обединява по този начин институционална рамка, която пречи на развитието на 

конфликтите вътре в посочения институционализъм. Невъзможността на развитието / 

разрешаване на конфликта създава чувство на неудовлетвореност, провокира 

агресивност и подкрепя прибягването до насилие като алтернативно разрешение (извън 

институционалното) проблемите. 

 

Все пак, реалността е историческа, в постоянно движение и осъществява социална 

обмяна и многоетапна борба за ресурси, интереси, позиции и  личните 

взаимоотношения са интерактивни, динамични и по дефиниция, противоречиви. 

 

Поради тази причина е необходимо да се разшири шаблона за създаване на нови 

начини на действие, което прави възможно решаването на конфликта. С други думи, да 

се превърне  една задънената улица в един широк булевард на големи възможности. 

 

Коалициите предлагат федеративен отговор на жертвите и тяхната заобикаляща среда, 

обсъденен, оценен и единодушен отговор от всички техни членове, които съвместно 

отговарят на личния  план (pocket agenda) за оценка на риска, подкрепа, контрол и 

защита. Това предполага споделяне на деликатна информация между 

институциите,(социални услуги срещу полицията), която е необходима да бъде 

прекъсната, да се създаде доверие и да се допринесе с политическа и професионална 

воля. В този случай не изглежда трудно да се победи съпротивата срещу промяна, тъй 

като всички институционални специалисти се придържат към закона, норми и кодекси 

на установения ред, които осигуряват оптимално използване на посочената по-горе 

информация и ползите от споделяне на информация са очевидни. 

 

Но от друга страна, коалициите са представени от частни и непрофесионални 

участници, които ще имат достъп до поверителна информация, която се отнасят до 

личния образ на жертвите, агресорите и техните семейства. За това, едно от първите 

действия на коалициите трябва да бъде установяването на етична рамка на своите 

действия, включваща протокол за санкциониране и защита на уязвимите точки на 

информационната система, както и отговорността на всички членове за използването на 

информацията. 
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Обществената подкрепа и защита, която Коалицията предоставя, трябва да бъде 

основана на диалог, на обсъждане, с грижи към живота, ценностите, емоциите, 

чувствата и емоционалната сигурност на жената, жертва на насилие, и важните за нея 

хора. 

 

Отношението на коалициите в общуването си с жертвите и с заобикалящата среда 

трябва да бъде смирено, предоставящо възможности, открито, изчерпателно, с 

уважение... Всяка коалиция трябва да установи своя етична рамка, която ще 

регламентира взаимоотношенията с жертвите, извършителите и заобикалящата среда . 

Този установен образец поставя някои въпроси като: Защо да не се зачита волята на 

жертвата, когато тя ни моли за нея плачейки?; Защо си мислим, че знаем повече, 

отколкото те знаят и че са по- квалифицирани, за да решат?; Не подхождаме ли с 

предразсъдъци към способността й за вземане на решение, нейната слабост или нейната 

воля?, Липсва ли им подготовката за собствените им решения? 

 

Всички социални дейности съчетават елементи на социален контрол с елементи на 

солидарност и на прехвърляне на ресурси и услуги. Това поражда въпроси от различен 

вид. 

 

От медицината, психологията и биоетиката се отличават 4 морални задължения, които 

поддържат дейността на специалистите и коалициите. 

 

Тъй като коалициите управляват  ресурсите и те са ограничени, ние сме изправени пред 

ситуация от типа на "игра с нулева сума": за да се отдаде един ресурс на съответен 

проблем, това предполага същия този ресурс да бъде отказан на останалата част от 

проблемите. Постепенно, всяка коалиция ще трябва да разработи своя собствена 

система от показатели, които позволяват да оценят приоритетите си за прехвърляне на 

ресурси и средства. 

 

Важен аспект на програмата е, че той поставя акцент в борбата с мълчанието, което 

дава безнаказаността на агресора. Предлагат се препоръки и съвети на агресора, а ако с 

това нищо не се промени следват преговорни действия за променя в неговата система 

от ценности, убеждения и поведение. Разбира се, в рамките на съществуващата 
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законност. Това е в съответствие с алтернативна визия на санкциите, които въздействат 

повече в рехабилитацията и превъзпитанието на моралните ценности на дееца в 

сравнение с наказанието му. 

 

• Да се създаде среда, която улеснява изразяването на емоции, чувства и нужди на 

жертвата. 

• Да се гарантира конфиденциалност. 

• Да не излъчват съдебни решения и оценки. 

•Да окаже подкрепа, да се изяснят последиците от насилието, да се насърчават и да се 

гарантират правата на жертвата (тя има правото да бъде щастлива). 

• Да се реализира план за личната сигурност, тъй като по-голямата част от жертвите 

продължават да живеят с техните насилници, за което, се нуждаят от 

познания и умения, за да бъдат защитени от физическо насилие. 

• Да се приемат останалата част от възможни жертви на проблемни ситуации (деца, 

възрастни хора...) и да се установи план на действие за тях. 

• Да се насърчи екипната работа  

•Да се спазва волята на жената. 

• Да се насърчават на законодателни промени, така че законите да са в услуга на тези, 

които се опитват да защитават. 

Всяка ефективна промяна в убежденията на хората включва определена степен на 

манипулация, което отново поставя въпроса за нашата легитимност да го правим. В 

отговор на тази дилема, ние установяваме, че ползите от състоянието на жертвата 

значително се увеличават съпоставено към тревожното й първоначално положение. 

 

3.3 Рискове и мерките за тяхното намаляване 

 

Опишете възможните рискове и съответните дейности, които имате намерение да 

предприемете с цел предотвратяването им. Тъй като всеки проект съдържа някои рискове, 

свързани с неговото прилагане (например смяна на персонала, недостатъчно участници 

присъстващи на някое обучение, невъзможност  да се намери експерт в съответната област, 

отказ на властите за достъп до документи). Вие трябва да представите конкретни действия, 

които имате намерение да приложите, за да се избегнат подобни проблеми. 
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„Айсберг”  е толкова амбициозен и сложен проект, който се нуждае от финансова 

външна подкрепа и институционална европейска подкрепа за изпълнение. Без "Дафне" 

няма да бъде в състояние да излезе напред, въпреки че всички аванси, могат да бъдат 

направени в плана на предложената работа. 

 

Теоретичните подходи на „Айсберг” трябва да се вземат предвид различните 

идеологически визии. „Айсберг” се основава на скъп политически консенсус и 

преговаряне, тъй като коалициите бяха въведени в общините с различни възгледи. 

(регулирани от партии и коалиции с различни възгледи: консервативни, либерални, 

социалдемократически, социалистически и националистически партии). 

 

Във всяко Кметство, интердисциплинарния характер на „Айсберг” се отразява на 

структурата на властта и разпределението на средствата от различните области и 

членства, които те трябва да преодолеят, за да бъдат включени в проекта. 

 

„Айсберг” също така мобилизира и различни съвети на регионалното правителство на 

Валенсия (управление, правосъдие), университети, съдийски и прокурорски кабинети 

..., и в търсене на консенсус и общото благо, се отказва да влиза в конфликти за 

компетентност и умения. 

 

Всички те са направили огромни усилия за съгласуване на интереси и политически 

воли, постигайки успешен консенсус и подчиняване на тяхната конкретна политическа 

и организационна визия за общата цел пред половото насилието. В замяна на това ние 

всички приехме сериозна отговорност, включваща съвместното финансиране, както и 

няколко големи очаквания за успех. 

 

За това, без институционалната подкрепа и икономическа помощ на „Дафне”, 

„Айсберг” може да загуби своята многоизмерна и интердисциплинарна структура, 

системната си последователност и изключително важния политически и обществен 

консенсус, който го легитимира. 

 

Друга важна заплаха е конфликтът на институционални компетенции, които могат да 

бъдат дадени в съответствие с нормативната рамка на всяка страна-участник.  
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Профилът  на партньорите (регионални и местни власти и университетската 

институция) гарантира приемствеността и адаптирането към различните промени и 

кризи, които може да се случат, без да се губи ориентация за постигане на целите. 

Типичните непредвидени обстоятелства за функционирането остават на отговорността 

на местните коалиции, превантивния екип и на ръководителя на проекта с подкрепата 

на цялата структура на проекта, чиято изключителна отдаденост предполага 

постоянно взаимодействие с партньорите и техните действия за доброто постигането на 

всички цели на проекта. В това отношение, ще има възможност да посредничат с 

органи на управление и обществени услуги, да централизират усилия и ресурси в 

проблеми и конкретни ситуации, винаги да насърчават формални и неформални мрежи, 

вертикална и хоризонтална комуникация между всички включени в инициативата. 

 

Всяка местна коалиция ще трябва да осигури в бъдеще своята устойчивост на социално 

равнище (прозрачност, участие, социални последици, правоспособност за задоволяване 

на социални потребности, способности за генериране на споразумения и консенсус ...), 

икономическо ниво (привличане, прозрачно управление, бюджети за участие , 

предоставянето на услуги и ефективност на използването на ресурси) и 

институционално равнище ("договори" с кметството, институции, граждански 

организации и фирми). 

 

Коалициите са самостоятелни и самоуправляващи се. Това означава, че всяка коалиция 

ще приема правната форма, която желае (сдружение или фондация), за да може да бъде 

самоуправляваща се. Това самоуправление преминава през привличане на финансиране 

(квоти на партньорите, дейности, предоставяне на услуги, договори с публични 

институции и фирми, дарения, кампании и достъп до публични субсидии ...) и за 

осигуряване като прави сметки, неговата ефикасност, ефективност и легитимност. 

 

Един от инструментите, предложени за осигуряване на финансиране на Коалицията са 

т. нар. "Символични фактури". Изхождайки от анализа на разходите за половото 

насилие (труд, медицински, полицейски, съдебни разходи...) и разпределянето 

пропорционално на разходите, се представя посочената по-горе „символична фактура” 

на кредиторите на услуги и други икономически участници (институции, организации и 

фирми). Целта е да се засили тяхната намеса, да се канализира тяхната корпоративна 
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социална отговорност и да се гарантира тяхната ангажираност с финансовата 

устойчивост чрез средствата по договора - програма (икономически принос в замяна на 

предоставянето на услуги и от тук косвената полза от посочените по-горе 

икономически участници). 

 

Философията на управление на местните коалиции се основава на стратегическа 

организационна мисъл и вземането на решения пред заплахите и рисковете и е 

вдъхновена от методологията на контролния панел на Интеграл, който се основава на 

система от обективни показатели. Споменатите по-горе решения са солидарни, 

обединени и продукт на консенсус, които осигуряват отговорност пред несгодите и 

дава възможност за осъществяване на промени в начина (кой какво прави и кога), 

необходим за изпълнение на техните цели. 

 

Моделът на местните коалиции е здрав, адаптивен, гъвкаво демократично средство и 

упражнява демократични права и задължения. Близостта му до реалността прави 

възможно да има база за установяване на общ превантивен транснационален модел, с 

европейско измерение, способен да усвоява националните и културни различия и 

спецификата на всеки район и квартал. Тази гъвкавост и постоянно отворена врата за 

гражданско участие им позволява да разширят програмата си на интереси и да 

съсредоточат вниманието си върху други проблеми (възрастни хора, деца, хора с 

увреждания, млади хора, склонни към насилие, проституция, трафик на хора ...) 

 

 

3.4 Стратегия на разпространение и средства за комуникация 

 

Опишете стратегията на разпространение, а именно: план за това как искате 

информацията  да достигне до вашата целева група. Защо мислите, че трябва да са 

насочени към определени групи от хора с вашите комуникационни дейности? Защо 

средствата за комуникация, които сте избрали са най-ефективни за вашия проект и как 

ще се осигури ефективно разпространение на резултатите? Не забравяйте, че това, 

което прави един проект добър е не само качеството на извършени действия, но също 

така неговото въздействие, колко хора ще знаят и ще бъдат повлияни от него. 
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Разпространението, публикациите и комуникацията, с които „Дафне” изразява 

важността от приноса на Европейската комисия. Fundación Comunidad Valenciana / 

европейския регион/ ще бъде партньора отговорен за стратегията на разпространение 

на „Айсберг”. Те ще координират всички действия и дейности, свързани с 

разпространениеto, а това ще бъде направено на 4 езика. 

 

Философията на работа на „Айсберг”, нейната методология, инструменти и получените 

резултати ще бъдат разпространени чрез различни източници: 

 

-Граждански източници и средствата за масово осведомяване  

 

(Центъра на управление на коалициите, както и местните и регионални медии) 

 

Способността на местните коалиции за интегриране на значими социални участници 

ще се влияе от чувствителността им към проблема с насилието. 

 

За да се мотивират гражданите  към активно присъединяване към местните коалиции, 

ще бъде започната кампания (като се използват женски организации и социални 

участници в коалицията). Тя ще бъде подкрепена с плакати (1000) и брошури (2000), 

които следва да конкретизират целите на „Айсберг”, неговата система на работа, 

неговото участие в коалиции, както и ще предоставят информация относно цялата 

защитна система. Европейското измерение на проекта (партньорство) и неговото 

финансиране („Дафне”) ще бъдат отбелязани в посочената по-горе литература. 

 

Постерът на кампанията ще бъде подкрепен и от "медийно бомбардиране" чрез 

каналите на местните медии (радио, телевизия и преса) представяйки материал на 

обществеността и запознавайки ги с проблема на насилието чрез редакционни мнения, 

интервюта, дебати и излъчване на новини (съобщения за пресата, научни изследвания, 

професионални доклади, доклади на членовете на превантивния екип, местните власти, 

коалиционните членове и др.) 

 

Ще се направи опит да се изгради програма на медиите с теми, представляващи интерес 

за журналистите, както и за обществеността. Това ще осигури периодично наличие на 
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съобщения в медиите. Едно от средствата за постигането на посоченото по-горе 

присъствие е да бъдат канени известни журналисти и водещи на местните медии, които 

да формират част от местните коалиции. По този начин, „Айсберг” ще има 

възможността да общува с хората и да се променят или да допълва съдържанието си и 

честотата на съобщенията в съответствие с подробностите на проекта. 

 

-Научни и професионални източници (списания, доклади, конгреси ...) 

 

Системата от индикатори, превантивни инструменти, методика, инструменти за оценка, 

терапевтични инициативи и т.н., са част от научното познание. Знанията, които 

Айсберг създава следователно могат да се публикуват в научни и професионални 

доклади и списания и да се разпространяват по време на срещи и в академичните среди 

(Конгреси, форуми и т.н. Професионалистите, участващи в проекта (превантивни екипи 

и професионалистите от  коалициите) и изследователите от Университета в Ковънтри, 

Университета на Валенсия, и на Центъра за изследване на насилието (Centro Reina Sofía 

para el Estudio de la Violencia), ще имат значение по отношение на разпространението 

на тази работа в рамките на академичните и научни кръгове. 

 

-Виртуални Източници: "Кибер-коалиция" 

 

„Айсберг” ще създаде уеб страница (на 5 езика) с акцент задоволяване на следните 

няколко нужди: 

� Информация за „Айсберг” (философия, методология, партньори, финансиране и 

т.н.) 

 

� Обща информация (статии и публикации) на човешките взаимоотношения, 

"изкуството да обичаш", социализация, самопомощ, половото насилие, 

социалното насилие и теми, които посетителите могат да поискат. 

 

 "Virtual Embrace" (информация и връзки) 

• Програма, социалните отношения и свободно време 

•  Социални, психологически, медицински ресурси, жилища, обучение и заетост, 

микро-кредитиране, обществена спешна помощ, юридически консултации, 

образование,  обмен на услуги и т.н. 
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• Самозащита: съвети и насоки за това как да се избегне агресията и да се намалят 

физическите, психическите, икономическите, социалните и семейни щети. 

 

Самооценка на рисковете  

Въпросник за самооценка на риска, където всяка жена може да "самооцени" 

собствениото си положение и да получи съвети, свързани с резултата от анализ на 

риска.  

 

Професионална оценка 

Достъп до база данни в реално време за специалисти, изследователи, коалиции, 

превантивни екипи и партньори. Той работи като база за научно развитие и за 

професионалната оценка на риска с помощта на алгоритми и статистически анализ. 

 

Обучение 

Информация за възможностите за обучение (семинари, курсове, стипендии ...) за 

жертвите и членовете на коалиции.Виртуален център за документация (Библиотека / 

библиотека с виртуални вестници, анализи, доклади, програма ....) он-лайн курсове, 

(връзка с платформата на WebPOL - продукт на европейския проект "Леонардо от 

Винчи – Кметството на Валенсия) 

 

Виртуалната общност 

Форум за професионален обмен на казуси (с ограничен достъп, което позволява на 

специалистите да обменят знания и методи). 

 

• блогове - връзка с лични или институционални блогове  

• Активиране на мрежа за извънредни кризисни ситуации (мрежова връзка, която 

позволява спешното мобилизиране на Коалиционните членове, превантивния екип, и 

обществената подкрепа чрез електронни писма и телефонни номера.  
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3.5 Проследяване на проекта 

 

Предвиждате ли някакви последващи действия след приключване на проекта? Моля 

опишете дали ще имате източници на финансиране за продължаване развитието на 

проекта ви след края на финансовата подкрепа на Комисията. 

 

 

В съответствие с принципа на субсидиарност, децентрализация и участие, системата за 

оценка е създадена на различни нива, които събират анализ и решения относно 

адекватността на програмата към идентифициране на нуждите и целите на проекта. 

 

Системата на оценяване е представена в двоен формат: официален и неофициален. 

Неформалната оценка изследва социалната полза, отнасяща се към програмата и по 

преценка на специалисти, (целевата група) потребители и бенефициенти (жени в 

рискова ситуация) и на самата социална среда. Методиката на неформалната оценка е 

вдъхновена от пазарните проучвания като използват свои собствени средства: 

проучвания на удовлетвореността сред клиентите, обсъждане и консултации сред 

групи, система на подаване на жалби и предложения, както и неформални разговори. 

 

Моделът на официалната оценка съответства на научен модел: След като проблемът за 

разследване е определен, се създава хипотеза, която трябва от своя страна да се 

противопостави на реалността на ситуацията. За да направите това, ще бъде 

необходимо да се установи основната линия на проблема (ситуацията и 

предварителното условие на проблема да бъде решен), на която ние трябва да 

приложим модела на намеса или лечение, произтичащи от хипотеза. Веднъж 

приложени, се взимат новите измервания и последващата ситуация се сравнява с 

предходната. Съответните изводи, които се получават завършват процеса с 

разпространението на получените знания. 

 

С цел запознаване с въздействието на крайния процес на оценяване на програмата(Final 

Evaluation), се предлага окончателна оценка: сравнение с основната линия, мнения за 

ефективността на проекта и становище за постигането на предвидените цели. 

Натрупаният ефект от различните интервенции и взаимодействие (Sum Evaluation); 
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икономически одит на проекта и становища по постигнатата ефективност; оценка на 

разходите на насилието и икономическо въздействие на програмата и „Mehta” - оценка 

(оценка на оценката); измерване на адекватността на процеса на оценяване. 

 

След като проектът е завършен, ще бъде създадено местно, автономно, 

самоуправляващо се публично-частното партньорство (ПЧП) на социално равнище 

(прозрачност, участие, социални последици, способност за задоволяване на социални 

потребности, в състояние да създава споразумения и консенсус, и т.н.), икономическо 

(набиране на средства, прозрачно управление, включени бюджети, предоставяне на 

услуги и ефикасност и ефективност на използването на ресурси) и институционално 

("договори" с кметства, институции, граждански организации, фирми). 

 

Коалицията притежава чувство за оцеляване. От 6 инициатори (Cullera, Swedish, 

Tabernes, Mulhouse, Sofia and the University Coventry), коалицията се опитва да създаде 

мрежа от коалиции, които ще бъдат разпределени в цяла Европа. 

 

Коалициите ще бъдат европейско културно и социално предимство. 

 

Логиката на сътрудничество предполага получаване на помощ за започване на проекта:, 

веднъж получена, коалициите ще създадат свой собствен начин. Партньорите ще са 

направили своя принос и ще са действали като "парник", в който " се култивира"  

„Айсберг” идеята  и като" горди родители " те ще видят как техните деца отлитат към 

личната си свобода. Те ще са се доказали, че са достъпни и на разположение в бъдеще и 

готови да се изправят срещу трудностите.
 


