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За какво е проекта FSEPS? 
 

Проекта предизвиква социалното изключване, което много жени и техните деца изпитват в 

резултат на домашно насилие. В проекта FSEPS разработваме програма от дейности в подкрепа 

на майките, които живеят с децата си в кризисни центрове или други места за безопасност и 

подкрепа. Ние разработваме програмата за борба със социалното изключване, подпомагане на 

възстановяването от злоупотреби и изграждане на стабилни, устойчиви семейни отношения. 

Програмата ще включва учебни дейности, игри, образователни екскурзии и общински 

дейности, за да се създадат положителни спомени за тези семейства. Чрез тази програма 

семействата ще придобият активни жизнени умения и ще изградят увереността, необходима за 

здравословна реинтеграция в обществото, като в същото време ще предизвикватсвоя опит от 

негативно и насилствено поведение. 

fseps.eu 

 

Първи резултати 
 

Първият етап на проекта беше да се събере база данни, която да идентифицира 

съществуващите знания, политика и опит. Базата данни включва преглед на съществуващата 

политика и практика и анализ на нуждите, който идентифицира какво липсва на жените и 

децата, докато живеят в кризисни центрове и други места за безопасност. Доказателствената 

база беше дискутирана на първата срещата, проведена в Бирмингам през ноември 2018 г. 

Партньорите по проекта проучиха ситуациите в своите страни, за да идентифицират общи, 

както и национални и културни различия между страните. Партньорите проведоха национални 

проучвания на политиката и практиката и след това се ангажираха с жени и техните деца, които 

са настанени в убежища и други места за безопасност, както и с професионалисти, които 

работят с тях. 

Резултатите от този етап в проекта FSEPS са описани в обобщения доклад, който можете да 

изтеглите тук

https://fseps.eu/de/home-2/
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Развиване на дейности 
 

След създаването на базата данни се срещнахме в Асти, Италия, през юни 2019 г. за втората 

среща на проекта, в която се съсредоточихме върху събирането и разработването на идеи за 

дейностите, които трябва да бъдат включени в програмата FSEPS. 

Идентифицирахме пет програмни теми свързани с изграждане на увереност и самочувствие, 

както следва: 

 Изолация; 

  Комуникация и уважение; 

  Изграждане на доверие; 

  Управление на емоциите; 

  Положително и здравословно бъдещо; 

 

Партньорите опитаха някои дейности 
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В рамките на тези теми се надяваме да гарантираме, че дейностите ще бъдат гъвкави и 

подходящи за различните национални и културни условия на страните-партньори. Идеите за 

дейностите бяха извлечени от описаната по-горе база доказателства и ще съдържат смесица от 

групови дейности като изкуство и занаяти, музика, дневни екскурзии и готварски сесии. Преди 

всичко тези дейности насърчават майките и децата да прекарват повече време заедно. 

Семинар за обучение на обучители 
 

Важно е да осигурим обучение на професионалисти, работещи в кризисни центрове места за 

безопасност, за да им позволим да използват програмата. Следователно на 4 - 5 ноември 2019 

г. в Стафорд, Обединеното кралство, ще се проведе обучение за обучители. В този случай ще 

представим програмата, дейностите и ще обучим професионалисти от всяка страна партньор, 

които да я доставят в техните страни. Участниците ще бъдат насърчавани да оценяват 

програмата, да предлагат промени и да обсъждат предизвикателства за прилагането на 

програмата. 

Перспектива 

Всички материали за обучение, които сме разработили в FESPS, ще бъдат достъпни на уебсайта 

на проекта (линк). Уебсайтът ще съдържа онлайн хранилище от материали; той също ще бъде 

домакин на поредица от уебинари през втората година на проекта, за да се свърже с други 

специалисти, работещи в областта на насилието между половете и да подчертае програмата 

FSEPS. 

Посетете ни на фейсбук (link: https://www.facebook.com/FSEPS-Families-Social-Exclusion-and-

Places-of-Safety-518716175313044/)  

  

link:%20https://www.facebook.com/FSEPS-Families-Social-Exclusion-and-Places-of-Safety-518716175313044/
link:%20https://www.facebook.com/FSEPS-Families-Social-Exclusion-and-Places-of-Safety-518716175313044/
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Партньори 
 

 

Birmingham City University (UK) 
www.bcu.ac.uk 
 
die Berater (AT) 

dieberater.com 
bridgestoeurope.com 
 

Lamoro (IT) 
lamoro.it 

 
 
CPIP (RO) 
cpip.ro 

 

 

Universidad Publica De Navarra (ES) 
unavarra.es 

 

 
Staffordshire Womes’s Aid (UK) 

staffordshirewomensaid.org 

 
 

 
AVODP (BG)  

 

  

 

 

The content of this publication represents the views of the author and is his/her sole 

responsibility. The European Commission does not accept any responsibility for use that may be 

made of the information it contains. 

 


