
Как да помогнем на пострадала от домашно насилие, жена 
 
Има няколко основни принципа при контакт с жени, пострадали от насилие. 
Ние Ви предлагаме тези, които смятаме, че са подходящи и необходими за 
поведението на всяка жена към друга жена, попаднала в ситуацията на жертва: 
 
Пострадалата жена трябва ясно да чува, че тя има право да бъде защитена, да бъде 
автономна, да бъде ненасилвана. 
Жената, която е пострадала от насилие трябва да срещне необвиняващо отношение, което 
включва: 

 Валидизиране на преживяното от пострадалата 
 Изграждане на чувство за устойчивост и сила у пострадалата жена 
 Изясняване на възможностите пред пострадалата 

 

Валидизиране на преживяванията 
 

1. Добре е да разговаряте с пострадалата жена без присъствието на извършителя и 

децата близо до нея 

2. Избягвайте стигматизиране на жената с думи като “бита”, но назовете ясно 

причиненото й зло и вреда.  

 

 

 Задавайте много конкретни въпроси – “Нагруби ли ви той?,Удари ли ви?” 

 Давайте емоционални определения на преживяванията й – “Звучи много болезнено и 

страшно” 

 Споделете своята тревога за това, че е в опасност 

 Обяснете своята позиция за принудителния контрол и й помогнете да разбере как действа 

насилникът. Кажете й, че много жени са жертва на насилие. 

 

 

3. Попитайте пострадалата жена директно за насилието. Ако Вие самата отбягвате да 

говорите за насилието, така ще направи и тя. Говорете с нея на езика, на който тя 

комуникира най-лесно. 

4. Наблегнете на чувствата й и ги валидизирайте. Поради факта, че извършителят 

обвинява нея за насилието и поради факта, че обществото обикновено не прави нищо 

срещу нападенията, много жени се съмняват в своето психично здраве. Важно е да 

обявите своята позиция срещу насилието и да сключите съюз с жертвата. 

5. Кажете някои ясни убеждения за насилието, извършено над нея – “Вие не сте 

отговорна за насилието. Само извършителят е отговорен за насилието.” Изказвайте 

съждения като следното: “Насилието е зло. Да живеете с партньора си не винаги е 

най-доброто за вас и децата. Вие заслужавате повече.” 

6. Обобщавайте. Изказвайте съждения като: “Много жени, пострадали от насилие, се 

чувстват по същия начин. Повечето са отчаяни, но с известна подкрепа успяват да 

променят живота си.” 

7. Предоставете на жената информация за възможностите й да се включи в различни 

програми. 



8. Насърчавайте жената да посещава подходящи служби, за да получи подкрепа и 

психотерапия при необходимост. Това ще наруши изолацията  й и ще и разкрие нови 

възможности. 
 

 

 

Изграждане на чувство на устойчивост и 

сила у пострадалата 
 

Признайте силните страни на жената, нейната култура (етнос), специфичните начини, с 

които разполага, за да защити себе си и децата си; методите, които използва, за да спре 

и избяга от насилието; подчертайте колко разумно и смело е постъпила, като Ви е 

разказала за насилието. Обсъдете с нея възможности за насочване към специализирани 

звена и подходящи специалисти. 

 

Не задавайте въпроси, които обвиняват жената, като: 

 Какво ви задържа при такъв човек? 

 Получавате ли нещо друго, освен насилие? 

 Вие какво направихте, че го накарахте да Ви удари? 

 Какво бихте могли да направите, за да успокоите ситуацията? 

 Допринасяте ли по някакъв начин за увеличаване на напрежението и насилието? 

 

Жените, които страдат от насилие не приемат пасивно насилието.  

По-скоро те непрекъснато се опитват да го спрат и да защитят себе си и децата си. 

Техните усилия често са невидими за околните. Изправен пред непредсказуемия и 

ирационален акт на насилие, за човек обикновено е най-добре да се защитава много 

предпазливо. Дори и консултацията с психолог може да бъде причина за нови атаки. 

 

Изясняване на възможностите пред  пострадалата жена 
 

Трябва да сте напълно сигурни, че жената е добре информирана за програмите и 

услугите, които съществуват във Вашия град. Предоставяйки и тази информация, трябва 

да се стремите към следното : 

 

 Винаги питайте жената какво е пробвала преди, за да се справи с насилието и кое 

смята, че може да е ефективно в настоящия момент. Разисквайте възможните 

последствия от нейните избори. 

 

 Помогнете й да степенува нещата – кое е най-важно за нея в момента. 

 

 Помнете, че в състояние на криза жените забравят. Изказвайте нещата на достъпен за 

нея език. Разделяйте нещата на достижими стъпки. 

 

Помогнете на жената да мобилизира свята система за подкрепа. Често насилникът 

откъсва жената от семейството и приятелите й. Възстановяването на тези връзки, ако те 

са добри и сигурни, е решаващо за жената – това може да й разкрие нови 


