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1. Институционална и контекстуална рамка и социално-културните
детерминанти за насилието основано на пола (НОП) в България

Разбираемо е, че НОП - независимо дали е под формата на изолирани действия,
или систематични провяви на насилие - не е резултат от един единствен фактор.
По – скоро е съвкупност от фактори, които повишават риска от това, мъж да
извърши акт на насилие и дадена жена да стане жертва на насилие.
В България, хората работещи в съдебната система не взимат на сериозно
задължението си да накажат извършителите на насилие срещу жени когато това се
случва в къщи. Полицията също не реагира подобаващо на проблема – още не са
намерили правилният подход към проблемите на жените жертви на НОП. От друга
страна, жертвите рядко взимат решение да отстояват правата си, заради бавното
предприемане на действия и бюрокрацията в агенциите и институциите.

Все още, проблема до голяма степен е табу в много сектори, но след
демократичните промени от преди повече от десетилетие, настъпиха промени
по отношение на повишаване на информираността на обществото, както и по
отношение на желанието да се говори за този феномен. Още повече, не
съществува подходяща система от специализирани услуги за жертви на НОП.
Липсва както финансова, така и институционална подкрепа. Жените все още се
чувстват дискриминирани и неразбрани. В много от обществените сфери
проблема е все още неразпознаваем. Някои от социо – културните
детерминанти включват:


Социално - икономическата криза и нейните последствия – фактор,
който застрашава физическото оцеляване на отделни лица или
семейства и предизвиква духовно обезверяване;



Бедността – насърчава преживявания за неравнопоставеност,
малоценност и социално изключване, което повлиява на
взаимоотношенията в семейната и социалната среда и може да ги направи
деструктивни спрямо жените с презумцията, че те са по-слаби и не
допринасят за финансова стабилност;



Глобализацията - фактор, който застрашава себереализацията на
личността - човек осъзнава несъвършенството си и по - често изпада в
депресия;



Отчуждението - фактор, който застрашава сплотеността на общността като
група и провокира недоверие и несигурност;
Социалната девалвация - фактор, който застрашава съхраняването на
духовната идентичност. Липсата на ценности и ценностна ориентация се
отразява предимно регресивно на човешкия род;












Нормите са правила за поведение на членовете на дадена общност, в
т.ч. приемането на насилието, като нормална част от взаимоотношенията
между мъжа и жената, определяне „по-низша“ роля на жената;



Обществени норми, свързани с толерантност към насилие;



Медиите – информацията и представянето на проблема влияят върху
нагласите и възприятията за модели и поведение при
междукултурната комуникация;



Културата - културата и социалното поведение са тясно свързани. Въпреки,
че е различно при всеки човек, все пак за някои хора са характерни повече
нетолерантност, агресивност и насилие в сравнение с други;



Поради натурализацията на половите роли, неравенството между половете
се приема и не се поставят под въпрос. При този сценарий, насилието от
мъже над жени се разбира като нещо, на което мъжете имат право, нещо
естествено и легитимно. Фалшивото превъзходство на мъжете над жените
води до фалшивата мисъл, че жените са собственост на мъжете; че мъжете
имат абсолютен контрол върху женското тяло и че те имат право да
извършват насилие върху тях.










2. Изграждане на мрежа и връзка между съответните институции и развитие
на междуинституционален подход с цел помогането на жените мигранти
и тези от етнически произход, които са жертви на насилие
Агенциите и институциите имащи отношение към проблема трябва да имат
споделено разбиране за причините и проявите на насилието основано на пола
и да познават в детайли проблема, за да могат да се ориентират по-добре в
институционалната си роля за решаването му. Те също така трябва да
познават много добре работата на другите институции и специалисти по
проблема, за да могат правилно да разпределят взаимните си действия и
отговорности.
Трябва да се въведе Национален координационен механизъм (НКМ) за
противодействие в това число превенция на НОП и подкрепа на жертвите. В
момента в България действа Национален координационен механизъм за
подкрепа на деца жертви на насилие. Този механизъм трябва да стане част
от областните и общинските стратегии и да има ясен план за прилагането му
на местно ниво в това число роли, отговорности, бюджет, стандарти и текущ
мониторинг на ефекта.
Представители на местната власт, НПО, полиция, здравни служби, училища,
доставчици на социални услуги, лидери от рискови общности да преминават
през надграждащи и поддържащи обучения. Професионалисти, работещи по

проблема на национално, регионално и местно ниво – социални работници,
психолози, полицаи, здравни работници, юристи и др. да се квалифицират
непрекъснато и да получават редовни консултации и супервизии в работатат
си. Нужни са допълнения/корекции в съществуващото законодателство
имащо отношение към НОП, за да се овластят институциите и специалистите
и да се улеснят механизмите за прилагане на НКМ. Също така би било
полезно да съществува официална връзка между различните институции като
се подпишат Меморандуми за сътрудничество, както на местно, така и на
национално ниво.
2.1. Знания и умения на специалистите
• Обучителни програми, насочени към повишаване на знанията и уменията

на професионалистите за повишаване на информираността, по
отношение на:
•

Повишаване компетентността им по отношение спецификите на НОП
– причини, форми, проявления, последици, което ще ги насочи и ще
им помогне в избора на подходящи интервенции;

•

Въвеждане на професионални стандарти и критерии за работа;

•

Предоставяне на възможност за развиване на компетентнции в конкретната
област, а не както до сега да се опитват сами да се ориентират и да
действат интуитивно;

•

Подпомогане на културната компетентност на професионалистите и
повишаване на информираността за културните различия и стереотипи;

•

Оценка на собствените нагласи и възприятия;

•

Взимане в предвид факта, че възприятията ни за другите култури
са повлияни от собствения ни мироглед;

•

Разбиране, че културният контекст и историческият дискриминационен
опит може да доведат до недоверие и недоразумения;

•

Разбиране на това какво са традиции и обичаи и какво не са;

•

Придобиване на умения за интегриране на знанията за
културната динамика в предлаганите услуги;

•

Пътеки за пренасочване и координация между различните
заинтересовани страни;

•

Познания за обхвата на феномена и възможните бариери за достъп
до услуги;

•

Познания за етническото и мигрантско население, включително
основните миграционни тенденции и потоци;

•

Използването на единна терминология, основана на
международните стандарти;

•

Познания за това как да се подобри изграждането на доверие
и съпричастност.

2.2 Междуинституционален, личностно ориентиран и транскултурен подход
• Междуинституционален подход

По отношение на между институционалният подход, от първостепенна важност е
да се повиши доверието между институциите. Основен принцип при този подход
трябва да бъде свободното споделяне на информация, обмяната на данни и
даването и получаването на обратна връзка по отношение на развитието на
случаи. Трябва да съществува механизъм за актуализация и оценка на ниво
сътрудничество и взаимодействие. По отношение на НОП трябва да се прилага
холистичен подход и да се осъзнае факта, че овладяването на проблема е
ангажимент не само на полицията или на социалните служби, а е отговорност на
всички нива – на ниво образование, на ниво общност, на ниво семейство, на ниво
формални и неформални групи и не на последно място – отговорност от отделния
човек. Междуинституционалният подход също така включва:


Изграждане на капацитет за пренасочване, ако услугата не се предлага
директно;



Насърчаване на комуникацията между хората участващи в процесите на
изработване на политики и тези, които работят на терен;



Постоянна комуникация между различните професионалисти;



Приемане на общ език в съответствие с конкретни и взаимноприемливи
принципи, както и съвместни действия и инструменти.










• Личностно ориентиран подход

В основата на прилагането на този подход трябва да стои разбирането, че всеки
човек носи ресурс за справяне с проблема. Това означава, че работата на
професионалистите с жените трябва да бъде насочена към откриване на
скриваните (несъзнателно или принудително) ресурси и силни страни на жената
за противодействие и справяне с проблема.
Всичко това трябва да бъде в съответствие с личното пространство и достойнство
на личността, личната информация трябва да се пази сигурно и винаги да се
получава информирано съгласие. Опазването на строга конфиденциалност е от
изключителна важност.
Личностно-ориентирания подход трябва да се прилага и спрямо онези, които са
склонни да упражняват НОП с цел откриване на техните ресурси за овладяване
на насилническото и унижаващо поведение. Ако се работи само с жертвите, а не
се работи с извършителите всичко се обезсмисля.

• Транскултурен подход

Първото условие, за да се прилага транскултурен подход от страна на институции
– държавни и НПО, доставчици на услуги, е те да имат достатъчно информация и
знания за ролята на жената, отношенията между половете, ценности, норми и
практики в различните култури, тъй като днешните общества се характеризират с
културно разнообразие и етнически различия. Без тези знания няма как да се
прилага транскултурен подход. Тоест, необходимост от „културна компетентност“,
което означава изграждане на капацитет за разбиране, разпознаване, оценяване,
уважаване и ефективна работа с личности, които имат различен културен
произход. Ефективната работа сред различни култури изисква компетентни хора и
организации за намиране на ефективни начини за комуникация (устно, писмено и
чрез други форми на междуличностно общуване) и за прилагане на подходящи
програми за/с хора от други култури.
Второто условие, което произхожда от първото е, че освен знание и информация
институциите и работещите в тях специалисти трябва да имат нагласа да
прилагат транскултурен подход в работата си.
Трето условие е – да има въведени стандарти на работа, които да изискват
прилагане на транскултурен подход от специалистите и в случай, че те не го
правят да има механизми за контрол и санкциониране.
Транскултурният подход също изисква:
 Наличие на специалисти със съответните междукултурни и езикови умения;



Насърчаване на използването на услуги на преводачи/ културни
медиатори във всички сектори и услуги, както и предоставянето на
писмена и устна информация, която да е налична на различни езици;



Да може да се разчита на надеждни и квалифицирани културни медиатори
(преводачи), избягвайки да се ползват членове на семейството , или
приятели, които да запълват езиковата пропаст.



2.3. Достъп до услуги
По отношение на подобрения в достъпа до услуги:
•

Да се осигури достатъчно информация, чрез провеждане на
публични събития, кампании, медийни презентации;

•

Информационните материали да бъдат разработени на достъпен и
ясен език и изчистени от неясни и стряскащи професионални термини;

•

Разработените механизми за сътрудниюество и взаимодействие трябва
да имат и финансови измерения;

•

Да се осигури безплатна телефонна линия за подаване на сигнали. Всеки
доставчик на услуги или институции работещи по проблема трябва да
имат по една такава безплатна телефонна линия;

•

Да се предвидят финансови средства за обезпечаване придвижването
на жените до мястото, където могат да получат помощ;

•

Социални работници и медиатори да провеждат регулярни информационни
срещи в рискови общности;

•

Да се гарантира дискретност и конфиденциалност за жертвите, които търсят
помощ.

2.4. Стратегии за достигане до тези целеви групи
Стратегиите за достигане до целевите групи включват:
• Използването на помощта на местните формални и неформални лидери
в общността;
•

Изработването на комуникационна стратегия и ясен план (с време
и отговорности), а не да се действа спорадично, от време на време;

•

Осигуряването на мобилни услуги и консултации за уязвимите групи;

•

Търсенето на помощ от други институции работещи с тези общности
извън проблема и да се работи в координация с тях;

•

„Рекламирането“ на услугите, чрез материали преведени на
различни езици, он - лайн платформи и други медии.

2.5. Етика и безопасност
Осигуряването на етика и безопасност включва:
•

Професионалистите да се обучават по въпроси свързани с
етични професионални норми;

•

Да се създаде „Етичен кодекс“ за работещи с жертви на НОП;

•

Да се осигури възможност за безпроблемно подаване на жалби и сигнали
от клиентите на услугите;

•

Да се разработят стандартни оперативни процедури с цел проследяване
на етапите на реакция и отговор от страна на институции и доставчици на
услуги;

•

Услугите да се предоставят на подходящо място, в което безопасността и
сигурността на клиентките да бъде гарантирано;

•

Да се работи в условия на конфиденциалност;

•

Информацията да бъде съхранявана сигурно;

•

Да има своевременен отговор от страна на доставчиците на услуги към
молбите за помощ на жените;

•

Да има приюти на тайни места, до които жертвите да имат денонощен
достъп, в които персонала също така да може да работи и с деца;

•

Да се осъзнава и уважава личното време на жените, както и правото им
на избор, или решението им да се оттеглят.

•

Да се гарантира, че към жертвата се отнасят с уважение и проявяване на
чувствителност към културните й ценности, норми и убеждения.

3. Повишаване на информираността и насърчаването на правата на жените
в мигрантските / етнически общности по въпросите свързани с НОП и
овластяването на жените и момичетата
3.1. Овластяване
Овластяването е включване на самите жертви в процесите на взимане на
решения и избора на подходи за интервенция. То също така включва множество
дейности като предприемане на специфични мерки, провеждане на различни
обучения и програми. Всичко това трябва да следва предварително подготвена и
много добре разработена логическа рамка и последователност.
Обучителните групи би трябвало да са от „отворен“ характер, а самите обучения
трябва да целят повишаване компетентността на жените за адекватна
самооценка, за разкриване и разгръщане на вътрешни ресурси за справяне, за
придобиване на адекватни поведенчески модели, за развиване на умения за
правене на лични житейски планове и социална интеграция. Овластяването
също така включва:
• Насърчаване на решителността чрез осигуряване на финансова

независимост, независим живот и заетост;
• Създаване на групи за смопомощ, където има място за споделяне на

личните истории;
• Иницииране и развиване на поведенчески модели и насърчаване на взимане на

емоционално зрели решения за справяне с проблемни ситуации и конфликти;
• Подкрепа за инициативи на жените и насърчаване на осъществяването на

културни дейности;
• Обучение в езика на приемащата страна, законни права и налични услуги;

Специфични образователни програми за НОП, предназначени за мъже,
осигуряващи знания за равенството между половете, насилието и тяхната
роля в проблема.
3.2. Подход в общността
Говорейки за подход в общността, трябва да се вземе в предвид:
•

Подхода за „широко включване“, който изисква включване на всички
– отделния човек, семейството или групата в която живее;

•

Подход на уважение и зачитане на личното достойнство и свободния
избор на хората;

•

Индивидуален подход;

•

Работа със и във общността;

•

Холистичен подход;

•

Мултидисциплинарен подход – тоест с общността да работят различни
видове специалисти – социални работници, психолози, учители, здравни
работници, юристи, полицаи;

•

Обучениея на членове на общността за развиване на проектни
идеи, разрешаване на проблеми, надграждане на капацитета;

•

Насърчаване обмяната на добри практики с други подобни групи;

•

Оказване на подкрепа на лидери в общността в заемането на ключови
позиции в обществото, за да продължат да работят в интересите на
тяхните общности;

•

Включването на жени в дейности, които им биха били интересни.

3.3. Повишаване на информираността
За по – добро повишаване на информираността са необходими:
•

Редовни информационни кампании в рисковите общности;

•

Разпространяване на подходящи информационни материали;

•

Редовни медийни излъчвания;

•

Провеждане на публични събития с подходяща тематика, имаща отношение
към НОП – хепанинги, честване на деня на ненасилие, честване деня на
майката/жената;

•

Специализирани обучения в училищата;

•

Включване на доброволци в работата;

•

Включване на фасилитатори, ключови членове на общността и хора,
които говорят същият език, или медиатори;

•

Предлагане на програми за насърчаване на дискусии относно
различните очаквания по отношение на половите роли.

GEMMA AGAINST VIOLENCE
LOCAL PROTOCOLS FOR VICTIMS OF GBV
BULGARIA

CONTENTS:

1. Institutional and contextual framework and the socio - cultural determinations of GBV in Bulgaria
2. Networking and liaison of relevant agencies and development of multi
sec-toral response to support migrant/ ethnic minority women and girls
who survived violence

2.1. Staff knowledge and skills
2.2. Multi sectoral, person centered and transcultural approaches
2.3. Service Accessibility
2.4. Reach out strategies
2.5. Ethics and Safety
3. Raising awareness and promoting women rights in migrant/ ethnic
com-munities on issues of GBV and empowerment of women and girls
3.1. Empowerment
3.2. Community based approach
3.3. Awareness raising

4. Institutional and contextual framework and the socio - cultural
determinations of GBV in Bulgaria
It is widely understood that GBV – be it in the form of isolated acts or systematic patterns of violence - is not caused by any single factor. Rather, it is a combination of several factors that increase the risk of a man committing violence and the risk of a woman
experiencing violence.
In Bulgaria, the courts do not take seriously their obligation to punish perpetrators of violence against women at home. Police do not respond appropriately to the problem they have not found yet the right approach towards the problems of women victims of
GBV. On the other hand, women victims of GBV, rarely decide to stand for their rights
because of slowness and bureaucracy of the agencies and institutions.
Still, the problem is largely taboo in many sectors, but since the democratic changes,
over a decade ago, there has become more of a public awareness about the problem
and willingness to talk about it. In addition, there is not appropriate system of specialized services for victims of GBV. There is a lack of support both financially and institutionally. Women still feel discriminated and misunderstood. Many sectors of society still
fail to recognize the problem. Some of the socio - cultural determinations include:
• The socio - economic crisis and its consequences - a factor that threatens the

physical survival of individuals or families and causes spiritual discouragement;
- Poverty - promotes experiences of inequality, inferiority and social exclusion which af-

fects family and social relationships and could make these relations disruptive to
women on the assumption that they are weaker and do not contribute to the financial
stability;
• Globalization - a factor that threatens the self - realization of the person - a person re-

alizes his/ her imperfections and more often goes into depression;
• Alienation - a factor that threatens the cohesion of the community as a group and pro-

vokes mistrust and uncertainty;
• Social devaluation - a factor endangering the preservation of spiritual identity. The lack

of values and value orientation generally affects the human race;
• The norms and standards are rules of conduct for the members of a community, in-

cluding accepting violence as a normal part of the relationship between man and
woman, defining a "lower" role of a woman;

• Public norms related to tolerance to violence;
• Media - the information regarding the issue and the way it is presented influences the

attitudes and perceptions of patterns and behavior of intercultural communication;
• Culture - culture and social behavior are closely related. Although it varies from person

to person, some people are more intolerant, aggressive and violent than others.
• Because of the naturalization of the gender roles, gender inequalities are accepted

and are not questioned. In this scenario, the GBV is sometimes understood as something natural and legitimate. The false superiority of men over women leads to the fake
thought that women are property of men; that men have absolute control over the female body and that they have the right to commit violence against them.

2. Networking and liaison of relevant agencies and development of multi sectoral
response to support migrant/ ethnic minority women and girls survived to violence
The relevant agencies and institutions should have mutual understanding of the causes
and manifestations of GBV and to be familiar with the issue in depths in order to orientate better in the institutional role for its solving. They should also know very well the
work of other institutions and professionals in order to be able to properly distribute their
duties and responsibilities.
A National coordination mechanism (NCM) should be adopted for countermeasures, including GBV and supporting victims. Currently, a National coordination mechanism is
acting in Bulgaria to support children at risk. This mechanism should also become part
of the regional and municipal strategies and there should be elaborated a clear action
plan for its implementation on local level, including distribution of roles and responsibilities, budget, professional standards and monitoring of its impact and effect.
Representatives of local authorities, NGOs, police, health services, schools, social service providers, communities leaders should undergo upgrading and maintaining train-ings.
Professionals dealing with the issue at national, regional and local level - social workers,
psychologists, police officers, health workers, lawyers and others should con-tinuously
upgrade their qualification and receive regular consultations and supervision.

Amendments / corrections should be made to the existing legislation concerning GBV in
order to empower institutions and specialists and to facilitate the implementation of the

NCM. Also,it would be useful if there exists a formal relationship between the different
institutions by signing Memoranda of Understanding at local and national level.

2.1. Staff knowledge and skills
• Training programmes aimed at enhancing awareness raising knowledge

and skills of professionals are required in regard to:
- Improve the competences concerning the specifics of GBV - reasons, types, manifes-

tations, consequences, which will guide and help the professionals in choosing proper
intervention methods;
- Introducing professional standards and criteria;
- Enabling professionals to develop competences in a specific field rather than

attempt-ing to orientate and act intuitively;
- Enhancing the cultural competences of professionals and raise awareness of

cultural differences and stereotypes;
- Evaluating their own attitudes and perceptions;
- Understanding that the cultural context and historical discriminatory experience can

lead to mistrust and misunderstanding;
- Understanding what traditions and customs are and what they are not;
- Acquiring skills to integrate the knowledge of the cultural dynamics in the services

of-fered;
- Referral pathways and coordination among different stakeholders;
- Knowledge on GBV extent and possible barriers in accessing help;
- Knowledge on migrant and ethnic minority population, including main migration trends

and flows;
- Knowledge on national/ international standards (i.e. Istanbul Convention and Beijing

Action Platform) and their social implementation;

- Make use of common terminology based on international standards;
- Knowledge on how to enhance trust - building and empathy.

2.2 Multi sectoral, person centered and transcultural approaches
• Multi sectoral approach

In terms of multi sectoral approach it is essential to increase the trust between institutions. As a main principle in this approach should be the open sharing of information,
data exchange and giving feedback regarding the development of cases. There should
exist a mechanism for actualization and evaluation of the level of cooperation and interaction. Regarding GBV, it is necessary to be applied holistic approach and to be realized that tackling the problem is not a commitment only of the police or the social services, but the responsibility must be shared on all levels - educational level, community
level, family, formal and non - formal groups and last, but not least - it is a responsibility
of each individual. Multi agency approach also includes:
• Capacity to refer if the service is not directly provided;
• Fostering the communication between both policy makers and frontline practitioners;
• Constant communication between professionals;
• Cultivation of a common language and compliance to specific and mutually

acceptable principles and joint actions and tools.

• Person centered approach

The bottom line of applying this approach must be the understanding that each person
has the resources to address the problem. This means that the work of the professionals should be aimed at detecting women's hidden (unconsciously or forced) resources
and strengths to counteract and tackle the problem.
All this should be in compliance with the individual’s personal space and pride, the personal information should be kept safe and obtaining informed consent is required. Keeping strict confidentiality is of a particular importance.

The person centered approach should also be applied to those who tend to exercise
GBV (the perpetrators) aiming at revealing their resources to overcome violent and humiliating behavior. If you only deal with the victims, and do not deal with the perpetrators, it all makes no sense.
• Transcultural approach

The first precondition for the implementation of a transcultural approach by the institutions - governmental and NGOs, as well as different services providers is that they have
sufficient information and knowledge on the role of women, gender roles, values, norms
and practices in different cultures, as today's societies are characterized by cultural diversity and ethnic differences. That is to say, there is a need for "cultural competence",
which means building the capacity to understand, recognize, evaluate, respect and work
effectively with individuals of different cultural backgrounds. The effective work amongst
different cultures requires competent specialists and organizations in order to find efficient ways to communicate (verbally, in writing, and through other forms of interpersonal
communication) and to apply appropriate programmes to / with people from other cultures.
The second precondition, which comes from the first, is that, besides knowledge and
information, the institutions and professionals working there should have the willingness
to apply a transcultural approach in their work.
The third precondition is - there should be introduced and adopted working standards,
which require the implementation of a transcultural approach by the specialists and in
case they do not do it, there should exist control and sanction mechanisms.
The transcultural approach also requires:
• Having specialists with relevant bicultural and bilingual skills;
• Promoting the use of interpreting/ cultural mediation services across all sectors and

services as well as the provision of written and verbal information to be available in
other languages;
• Relying on trustworthy and qualified cultural mediators (interpreters), avoiding to use

family members or friends to fill in the language gap.
2.3. Service Accessibility

In terms of improving the access to services:
• To be provided sufficient information by carrying out public events, campaigns, media

presentations;
• To be developed informational materials in an accessible and clear language, not con-

taining vague and startling professional terms;
• The elaborated mechanisms for cooperation and interaction should have financial pa-

rameters;
• To be ensuredtoll -free phone lines for alerts. Every service provider or institution deal-

ing with the issue should have at least one toll - free phone line;
• To be provided financial means for transportation of women to the place that they can

get help;
• Social workers and mediators to hold regular information meetings within communities

at risk;
• To be ensured discretion and confidentiality for victims seeking help.

2.4. Reach out strategies
Reach out strategies include:
• Using the help of formal and non - formal community leaders;
• Providing mobile services and consultations for the vulnerable groups;
• Developing a communication strategy and a clear action plan (with timeframe and dis-

tributed tasks) and not to act sporadically, from time to time;
• Seeking help of other agencies working with these communities outside the scope

of GBV problems and to work in coordination with them;
• Advertising the services through materials translated in different languages, online

platforms or other media.

2.5. Ethics and Safety
Ensuring ethics and safety requires:
• Training of specialists on issues related to ethic professional norms;
• Elaboration of “Ethic code”for those working with GBV victims;
• Ensuring that complaints and alerts from clients are submitted and filed without obsta-

cles;
• Developing standard operative procedures for following the stages of reaction and re-

sponse from institutions and services;
• The services to be provided in an appropriate space where the safety of women is

guaranteed;
• Safety storage of information;
• Timely response of services to women’s help requests;
• Shelters at a secret address, accessible 24/7, dedicated staff to work with children;
• Acknowledging and respecting women’s personal timing and their right to make choic-

es or to withdraw;
• Ensuring that the victim is treated with respect and sensitiveness towards her cultural

values, norms and beliefs.

3. Raising awareness and promoting women rights in migrant/ ethnic communities on issues of GBV and empowerment of women and girls within this

3.1. Empowerment
Essential element of the process of empowerment is the involvement of the victims
themselves in the decision - making process and in the choice of intervention approaches. It includes a variety of techniques and activities such as taking specific
measures, undertaking trainings and programs. All these should follow a preliminary
developed, elaborated and very well structured logical framework and sequence.
The training groups should be of an “open” type and the trainings should aim at increasing the capacity of the women, victims of GBV, for adequate self - esteem, identifying

and deploying internal resources for coping with the issue, for acquiring appropriate behavioral patterns in order to develop skills for making personal life plans and to integrate
socially. Empowerment should also include:
• Promoting self-determination through financial independence, independent living and

employment;
• Establishing self–help groups where there is a space for sharing personal stories;
• Initiating and developing behavioral models and encouraging making emotionally ma-

ture decisions in problematic situations and conflicts;
• Supporting women initiatives and fostering the implementation of cultural activities;
• Training on hosting country language, legal rights and available services;
• Specific educational programs on GBV for men, providing knowledge on gender

equality, violence and their role in the issue.
3.2. Community based approach
The community based approach should consider:
• Participatory approach, which requires inclusion of everyone - the individual, the family

or the community that she lives in;
• An approach of respect for dignity and freedom of choice;
• Individual approach;
• Work with and within the community;
• Holistic approach;
• Multidisciplinary approach - i.e. different specialists should work within the community

- social workers, psychologists, teachers, health workers, lawyers, police officers etc.;
• Training community members in developing project ideas, problem solving, capacity

building;

• Promoting the exchange of good practices with other similar groups;
• Supporting community leaders in taking key positions in the society in order to contin-

ue working on behalf of their community;
• Engaging women in activities that they could be interested in.

3.3. Awareness raising
For better awareness raising it is needed:
• Regular information campaigns within the communities at risk;
• Dissemination of appropriate information materials;
• Regular media broadcasts;
• Carrying out public events on topics related to GBV - happenings, celebrating the anti

- violence day, the 16 days of activism against GBV, celebrating the international
women’s day;
• Specialized trainings in schools and engaging children through school activities;
• Involvement of volunteers;
• Involvement of facilitators, key community members and people sharing the same

language or mediators;
• Offering programs to support discussion on different expectations regarding gender

roles.

