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Непълнолетните момичета от държавните домове за деца, лише-
ни от родителска грижа, са изключително уязвима група. Много 
са рисковите фактори да станат обект на насилие (пол, възраст, 
родителско неглижиране и изолация). Изследванията показват, че 
повечето момичета са преживели насилие и малтретиране, което 
вреди сериозно на цялостното развитие и самочувствието им. 
„Овластяваща грижа. Овластяване на момичета в домове за деца, 
лишени от родителска грижа, срещу насилието над жени” е двуго-
дишен европейски проект, финансиран от програма Дафне III на 
Европейския съюз. 
Проектът е разработен в координация със SURT. Fundació de Dones 
(Каталуния), в мултидисциплинарно и международно партньор-
ство със следните организации: Фондация “Асоциация Анимус” 
(България), Средиземноморски институт за джендър изследвания 
(Кипър), Университета в Оолу (Финландия) и TAMПЕП (Италия). 
Проектът „Овластяваща грижа“ цели да повиши информираността 
за широкото разпространение и характеристиките на насилието и 
малтретирането на момичета между 14 и 18 години в държавните 
домове за деца, лишени от родителска грижа, в 5 страни членки 
на ЕС: България, Кипър, Финландия, Италия и Каталуния/Испания. 
Същевременно проектът има за цел да даде възможност на мо-
мичетата в домовете за деца, лишени от родителска грижа, да се 
предпазват и да не допускат те самите и другите като тях да стават 
обект на насилие, изграждайки култура на превенция. 

Партньорите в проекта проведоха качествено изследване на пре-
живяното насилие и малтретиране и възприемането на половите 
роли и интимните взаимоотношения от момичета между 14 и 18 
години в домовете за деца, лишени от родителска грижа, в Бълга-
рия, Кипър, Финландия, Италия и Каталуния/Испания. 
Момичета от всички страни споделиха, че са преживели различни 
видове насилие, като физическа и психическа агресия, сексуално 
малтретиране, унижения и неглижиране. Влиянието на преживя-
ното насилие е силно и разнопосочно. Повечето от тези момичета 
са с ниско самоуважение и имат големи трудности при изграж-
дането на здрави и основани на взаимно доверие отношения с 
другите. Нещо повече, някои от тях имаха физически и психиче-
ски проблеми със здравето в резултат на преживяното насилие. 
Същевременно стана ясно, че при тях преобладават традиционно 
възприетите полови роли, което също допринася някои от тях да 
имат неравностойни сексуални и емоционални връзки, в които 
има насилие. Ако с всички тези елементи не се работи и към тях 
не се развие критично мислене, в бъдеще може да се стигне до 
по-нататъшно насилие към младите момичета в един критичен за 
сексуалното и емоционалното им развитие етап от живота. 

Наръчникът „Овластяваща грижа“ е богат източник на информация 
за професионалисти, които работят с момичета в домове за деца, 
лишени от родителска грижа. Той запознава подробно с теоретич-
ните и практическите рамки на програма „Овластяваща грижа“ и 
съдържа планове за сесиите, описание на упражненията и сред-
ства за оценка. Програмата може да бъде прилагана цялостно или 
да бъде приспособена и провеждана според преценката на про-
фесионалистите, които ще я прилагат, нуждите на целевата група 
и институцията. И в двата случая Наръчникът „Овластяваща грижа“ 
е ценен принос в борбата срещу насилието над жените и момиче-
тата и е практичен инструмент за професионалистите, работещи с 
момичета в домовете за деца, лишени от родителска грижа. 

Идеята на настоящата Овластяваща програма е да осигури нужни-
те инструменти на професионалистите, работещи в институциите 
за деца, лишени от родителска грижа, за да могат те да помагат 
на девойките да намират изход от цикъла на насилие, в който са 
попаднали, и да ги насърчават да търсят нови и различни избори в 
живота си като зрели хора. 
Главната цел на програмата е да стимулира и подпомогне процеса 
на развитие на емоционална компетентност и личностно овластя-
ване на момичета, живеещи в домове за деца, лишени от родител-
ска грижа. Намерението е да се помогне на момичетата да осъз-
наят по-добре своите права: право на сигурност, самостоятелност, 
развитие и цялостно благополучие и в крайна сметка да осъзнаят 
своя авторитет и увереност, за да постигнат своите цели и очаква-
ния от живота. 

специфични цели на програмата: 

 Ì Да се работи за овластяването на момичетата, като им предло-
жи средства и начини за постигане на самостоятелност и власт 
над живота си, за да могат те да формират реалистични жела-
ния и очаквания от живота и така да поемат в свои ръце контро-
ла над него. 

 Ì Да се помогне на момичетата да осъзнаят равнопоставеността 
на половете и да изследват влиянието, което са оказали ригид-
ните полови норми върху собствената им идентичност, поведе-
ние и очаквания от живота. 

 Ì Да се повишат знанията и да се подобри разбирането на девой-
ките за природата на насилието над жените и момичетата и за 
неговите причини, последствия и въздействие. Целта е да се 
помогне на младите жени да се предпазват по-успешно и да се 
подобри способността им да създават позитивни връзки, осно-
ваващи се на равнопоставеност на половете. 


