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Ангажиране на мъже и момчета в превенцията 
на домашното насилие чрез спорт: 
Възможности и обещаващи подходи 

 
Основната цел на този анализ е да се повиши капацитета на политиците, 
обществените лидери, доставчиците на услуги и обществото като цяло, както и да се 
намалят значително нивата на домашно насилие чрез спорт. Следвайки целта на 
проекта "CORE" да се повиши общественото внимание върху намаляване на 
насилието срещу жени и момичета, насърчавайки равенството между половете, 
здравословните взаимоотношения и новата визия за мъжественост в обществото, ние 
ще прегледаме и сканираме обещаващи практики, ще подчертаем обещаващи 
политики, програми, практики и граждански инициативи, насочени към ангажиране 
мъже и / или момчета в превенция на домашното насилие. 
 
Много от добрите практики, посочени в това изследване могат да се прилагат и да се 
използват в страни от ЕС и въз основа на опита на страни извън ЕС, може да се 
подобри сегашното високо ниво на домашно насилие. 
 
Основанието за включване на мъже и момчета в превенция на насилието, са: 
• По-голямата част от мъжете не използват насилие, нито го одобряват, но все пак, 
домашното насилие е все още до голяма степен извършвано от мъже; 
• Мъжката идентичност и мъжественост играят решаваща роля във формирането на 
някои мъжки черти за извършване на физическо и сексуално насилие; 
• Мъжете имат положителна роля в подпомагането да се сложи край на насилието 
като изпращат силни послания за взаимоотношенията, насилието и властта. 
• Мъжете често имат по-голям достъп до ресурси и възможности, с които да влияят 
върху големи социални структури и институции и следователно могат да играят 
важна роля в превенцията на домашното насилие. 
 
Ролята на спорта и рекреацията в превенцията на домашното насилие  
 
Някои от най-ранните инициативи за включване на мъже и момчета в превенцията на 
насилието и насърчаване на равенството между половете признават влиянието и 
значението на спорта и физическата активност. Спорт и рекреация са сборен пункт за 
мъже и момчета и едно пространство, където мъжки норми са оформени и 
изпълнявани. Като се има предвид влиянието на спортисти и треньори за мъже и 
момчета, тези норми могат да бъдат широкообхватни в изграждането на мъжката 
персоналност. Научни изследвания и практическа литература правят връзки между 
спорт, насилие и сексуално насилие. 
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Ангажиране на мъже и момчета през спорт и рекреация предоставя възможности, но 
и предизвикателства. Във връзка с възможностите, спортът и рекреацията осигуряват 
институционализирани места, в които преподаването и наставничеството са част от 
развитието на отношенията. 
 

Изследване на „Бъдеще без насилие” (по-рано Фонд за превенция на семейното 
насилие) в Съединените щати претендира, че спорт и рекреация са области, в които 
възрастни мъже са изразили готовност да работят за прекратяване на насилието. Като 
се ангажират мъжете като треньори и млади мъже и момчета като участници, тези 
групи могат да обръщат няколко етапа от живота на участниците - подход цикъл; 
участват няколко положителни роли, включително ангажиране мъжете като 
наблюдатели, носители на позитивно влияние и наставници. Стратегиите могат да 
бъдат адаптирани и адаптирани за много различни видове спорт и рекреация. Както е 
показано чрез глобални кампании, организирани от Кампания Бяла лента в различни 
националности, спортисти, както известни, така и неизвестните, спортистите могат 
да се ползват като положителни посланици и форматори на мнение. В идеята да се 
включат мъже и момчета в превенцията на насилие чрез спорт и рекреация съдържа и 
редица предизвикателства. Това беше подчертано в малко, но качествено изследване 
от Линдън, Дъфи, Смит и Уайт (2011), в което 11 училищни треньори от мъжки пол 
бяха помолени за тяхната перспектива за ролята, която биха могли да изиграят в 
предотвратяването на сексуалното насилие. Всички участници бяха на мнение, че 
имат капацитета да повлияят на техните спортисти и почти всички треньори смятаха, 
че част от тяхната роля е да бъдат подкрепа и в сфери, които влияят и на 
академичния и личен живот на играчите или отбора. Въпреки това, треньорите не 
посочиха превенцията на сексуалното насилие като област на тяхното участие и 
някои изразиха собствена гледна точка, в която обвиниха жертвите и минимизираха 
сексуалното насилие като проблем. В допълнение, прилагането на инициативи за 
превенция на насилието чрез спорт и рекреация може да бъде сложна и 
предизвикателна задача, поради стотиците спортните ръководни органи според 
региона, вида спорт и конкретните конкурентни нива, които спорта предполага. 
Също така, санкционирано насилие в някои професионални спортове може да 
създаде един парадокс между това, което може да се преподава в аматьорските нива 
и това, което е в сила към професионални нива в спорта. Има и множество мъже и 
момчета, които не участват в спортни дейности. Разработване на стратегии за 
превенция на насилие, които се свързват с мъже и момчета в алтернативни сфери 
като изкуства и наука също е една ниша, която си струва да бъде проучена.  
 
Примери за спортни и рекреационни кампании  
 
Бяха идентифицирани осем обещаващи инициативи, включително една политика, пет 
програми / проекти, както и две граждански инициативи. Проучването поставя 
акцент върху програмите за промени на поведението, усилията за повишаване на 
обществената нетърпимост и подходи, които насърчават институционална промяна в 
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спортните организации и клубове. Усилията отразяват няколко основни проблема 
като например мъжественост, хомофобия, групово влияние, сексуално насилие, 
тормоз и домашно насилие. Треньори, спортисти и други участващи в изграждането 
на спортната култура, като родители например, са целеви групи за програми, 
политики и инициативи, свързани с горепосочените проблеми. Менторите в 
Превенция на насилието (MVP) в САЩ са пример за една добре изградена и високо 
оценена програма, която се фокусира върху мъже и момчета - треньори и спортисти, 
които оборудва с информация и инструменти, за да се включат ефективно в 
превенция на насилието, а също и да им помогне по-добре да разбират тяхната роля в 
равенството между половете. Публикуваната оценка на MVP се състои както от 
качествени, така и от количествени данни, получени от 475 участници, участвали в 
програмата. Резултатите показват увеличение на норми, които насърчават 
равенството между половете, намаляване на насилсивено - подкрепящи убеждения, 
както и информация от повечето участници, че те ще подкрепят жена приятел, която 
им довери, че е жертва на насилие. 
 

Коучинг Бойс инто Мен е друг пример за високо оценена програма, която използва 
множество стратегии за участие на мъже и момчета в превенция на насилието, 
включително медийна кампания и обучение на треньори и спортисти. Този подход се 
оценява с помощта на контролирано проучване с 2000 студенти спортисти и 120 
треньори. Резултатите показват повишаване на знанията за неправомерни поведения 
и равенството на половете, справедливо отношение и повишаване на намерението да 
вземе отношение в проблемна ситуация, което се забелязва в участващите треньори. 
Оценка на медийната кампания показа, че мъжете, които са видели обявяването на 
обществена услуга, са по-склонни да се идентифицират с насилието срещу жени, 
като важен проблем, отколкото тези, които не са го направили. 
 
Уважение в спорта - Канада е друг пример за перспективна инициатива, която има 
политическо и практическо приложение. Тази инициатива е работила основно с 
хокей състезатели за изготвяне на сертификационна програма за Уважение в спорта 
(RIS) за треньори и родители, която подчертава нулева толерантност към насилие и 
поставя акцент върху положителните семейни взаимоотношения. Подобни 
сътрудничества включват и програмата за обучение Уайтмуд Уест Бантам Коуч, 
която работи в партньорство със Съвета на Алберта за женски приюти. Други 
спортни и рекреационни инициативи също са обещаващи, както като подходи в тази 
област, така и за бъдещи партньорства. Оценка на програмата за сътрудничество 
наречена Привеждане в страничен наблюдател е проведено с помощта на 
предварително и след-програмно тестване на група от 53 спортисти, участници в 
програмата и контролна група от 86 души, които не участват в програмата. 
Резултатите показват повишаване на доверието на наблюдателите и увеличение на 
намеренията на участниците да се включат в положителни поведения, да намалят 
инцидентите на сексуално и партньорско насилие. Австралийската футболна лига 
дава пример за организационна инициатива, която намира отражение в промяна на 
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политиката: тя реализира политика за предотвратяване на сексуалното насилие, 
която включва информираност и образование, както и мерки и разпоредби за 
справяне със сексуален тормоз и дискриминация в самата футболна лига. Тази 
политика в момента се използва от Австралийския национален план за намаляване на 
насилието срещу жени и деца "да работи с спортно уважение за разработване и 
прилагане почтителни отношения и образование за състезатели" 
 
РОЛЯТА НА СПОРТА И РЕКРЕАЦИЯТА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА 
ДОМАШНОТО НАСИЛИЕ 
 
A. Спорт и рекреация: Политики и политически препоръки - първична 
профилактика 

  
Изследването не може да идентифицира всички съответни политики на 
правителствата, специално около използването на спорта, рекреацията и треньорите, 
за да се ангажират хората за равенство между половете и превенция на насилието. 
Приемане на сертификационна програма в Канада – Уважение в спорта (RIS) е 
организационна политика, която е част от по-голяма инициатива. Подробности за 
този подход са представени в секцията за практиките и програмите. 
 
Вторично / третична превенция – Политика за Уважение и отговорност - 
Австралия 
 
По отношение на директна намеса в политиката, Австралийската футболна лига 
(AFL) подготви Политика на Уважение и Отговорност (AFL, 2005 г.), която е пример 
за отговор на твърдения за сексуално насилие. Лигата поръчва на университета 
Латроуб и Фондация Промоция на здравето Виктория да се разработи програма за 
обучение и ресурси за лигата на екип от 16 души в отговор на обвиненията за 
изнасилване и сексуален тормоз от жени, завели искове през 2004 г. и 2005 г. (AFL, 
2005; Mewett & Toffoletti, 2008). Исковете включват сексуален тормоз и 
дискриминационни политики, промени в "кодекса на поведение", както и кампания 
за общественото образование (Dyson & Flood, 2008). В момента този подход, сега 
озаглавен Политика за уважение и отговорност е разширен в национална програма и 
включва много спортни клубове извън футболната лига. След тази програма, можем 
да отбележим, че акцент върху образованието и превенцията, чрез прилагане на 
обучения и програми за обществена информираност, както и чрез разработване на 
политика е основен подход за превенция. Програмата за уважение и отговорност се 
припокрива с раздела за подходи на работното място, включени в този анализ. 
 
B. Спорт и рекреация: Практики и Програми 
 
Първична профилактика - Ментори в Превенция на насилието - САЩ 
 



   

               

5 
Funded on “CORE“ project, part of 

“Grundvig“ program, “Life long learning“ 
activities of European commission.  

С корени още от 1993 г., Менторите в Превенция на насилието (MVP) е една от най-
ранните програми за първична превенция, в която се включват мъже и момчета 
целенасочени за превенция на насилието чрез спорт. Програмата гледа на спорта и 
физическата активност като места, на които да се противопоставят на 
нормализирането на насилие и места, където се ражда промяната в манталитета. 
Спортисти и в частност студенти спортисти, са идентифицирани като пазачи на 
създаване и затвърждаването на здравословна или вредна мъжественост. Те се 
разглеждат като ключови агенти на промяната, особено в колежите и 
университетите, от където този проект произлезлиза (Katz, 2011). MVP използва 
страничен наблюдателен подход с цел да предостави на мъже и момчета, спортисти и 
треньори, инструменти и умения за по-ефективно намесване и предотвратяване на 
ситуации на насилие. Програмата също така оспорва мъжете и момчетата да 
преувеличават своята роля в неравностойната система, която ощетява 
непропорционално жените и момичетата. Сърцето на обучението се състои от ролеви 
игри, предназначени да позволят на студентите да изграждат и практикуват 
жизнеспособни възможности в отговор на инциденти на тормоз, малтретиране, 
насилие, като се поставя акцент на преди, по време или след момента на насилие. 
Учениците научават, че насилието не е просто "един път", за да се изправят срещу 
него, но че всеки отделен човек може да се научи на ценни умения за изграждане на 
личната им решителност и да действа решително и подготвено, когато се сблъска с 
трудни житейски ситуации.  
 

1). Програмата е пригодена и за използване в армията, гимназии и спортни 
организации (вж Уайтмуд Уест Мала Хокей Асоциация по-долу). Менторите в 
Превенция (MVP) е модел, използван и в училищата за предотвратяване на 
насилието, основано на пола и спецификите на тормоза, насърчава младите хора да 
станат лидери в своите училища и общности. MVP е внедрена сред студентските 
спортни общности, както и сред общите студентски групи в средните училища и 
други образователни институции (Катц, 2011). Програмата за MVP е официално 
оценена на няколко пъти, а резултатите в последствие са помогнали укрепване на 
правителствените програмо (Katz, 2011). "Обширните изследвания доказват, че MVP 
е много ефективна в създаването на положителни и значителни промени в младежите 
и студентите, както и промяна в нагласите и поведенията по отношение на насилието 
по полов признак. Задълбочена оценка на програмата се провежда от 1999 – 2002, 
като са събрани качествени и количествени данни от 475 студентски лидери от 20 
различни градски, крайградски и селски гимназии" 
 

2). Мнозинството от участниците изрази интерес да участва в превенцията на 
насилието; повечето посочват, че ще подкрепят приятелка при насилствени 
отношения и ще се намесят в ситуации, когато техните връстници от мъжки пол 
злоупотребяват вербално с жени. Резултатите са показали също така общо 
намаляване на насилствено - подкрепящи убеждения в съчетание с увеличаване на 
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половите справедливи норми. Този подход се припокрива като обещаваща практика 
в рамките на раздел Връзки на този анализ. 
 
Уайтмуд Уест Бантам Коуч е обучение в Канада, съвместен проект между Съвет на 
Алберта за женски приюти (ACWS) и Уайтмуд Уест Мала Асоциация по хокей 
(WWMHA). Целта е да се изгради устойчива програма в WWMHA, която да обучава 
и подкрепя треньори, за да се интегрират информационните и интервенционни 
практики за преодоляване на насилието. Получените резултатите са промяна на 
отношението и поведението на треньорите и играчите срещу насилието към жените, 
както и подобрена чувствителност към ситуации на насилие в контекста на игра на 
хокей. В първият етап от този подход, участващите в тренировъчна сесия с 
възпитател Джаксон Катц, като сесията е въз основа на програмата MVP разгледана в 
предходен раздел. Целите за Живот извън леда - Наръчник (ACWS), който е създаден 
като инструмент с конкретни теми и обучения за използване при работата с треньори 
и играчи. Треньори са анализирани в различни етапи в проекта чрез специално 
разработени въпросници и поставяне в житейски сценарии за анализиране на 
реакциите им в трудни сценарии от реалния живот със състезатели / спортисти 
(ACWS, 2010). Към днешна дата, треньорите са участвали в оценяването на проекта 
чрез въпросници за преминатото обучение и индивидуални последващи интервюта. 
Предварителните резултати от оценката показаха повишена осведоменост сред 
треньорите по въпросите за насилието срещу жени, включително разпространението 
му и как то се отразява на хората. Треньорите признават също, че те са имали роля в 
промяната на отношението за насилието срещу жени и се съгласиха, че проекта им 
помага да научат нови стратегии за справяне с този проблем при работата им с 
техните състезатели / спортисти. Треньорите допълнително коментираха, че 
проектът трябва да представлява първа стъпка в по-голяма инициатива и да се 
фокусира върху предотвратяване на насилието, основано на полов признак, като тази 
дейност трябва се превърне в неразделна част от ролята на всеки спортен треньор. 
Интервюта след проекта подчертаха предизвикателствата на въвеждането на този 
подход в спорта хокей (ACWS, 2011). 
 
Уличен футбол - Южна Африка и Глобалните улични програми за футбол 
 
Уличен футбол - Южна Африка и Глобалните улични програми за футбол се 
фокусират върху дългосрочната ангажираност чрез спорта, като насърчават промяна 
в отношението и поведението към темите за здравето и риска, както и първична 
превенция на ХИВ/СПИН. Програмата работи във водещи спортни клубове в Южна 
Африка, Замбия и Зимбабве и е помогнала за създаването и стартирането на 
устойчиви проекти в Ботсвана, Етиопия, Кения, Лесото, Малави, Намибия, Судан, 
Танзания, Гватемала и Доминиканската република" (Уличен футбол, 2012a, ал.1). 
Програмата включва всеобхватни ресурси за треньори и усилия за информиране на 
обществеността чрез популярни медии. Известни футболни звезди също се използват 
като посланици на приоритетите на кампанията (Уличен футбол, 2012b). Уличен 
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футбол - Южна Африка има изградена интегрирана учебна програма, базирана на 
натрупване на реални умения, която се фокусира върху развитието на основни 
умения за живот, за да помогне на момчетата и момичетата приемат здравословно 
поведение. Проведени са приблизително 10 оценки на въздействието на програмата 
за Уличен футбол (Уличен футбол, 2012b). Въпреки че повечето проучвания са 
фокусирани върху знанията на участниците за ХИВ/СПИН и употребата на 
презервативи (например Бочева & Хъфман, 2004; Бор, 2006), няколко доклада, 
идентифицират необходимост от увеличаване на здравословното поведение и 
нагласите против домашното насилие за превенция на ХИВ/СПИН. Например, 
участници в проекта от сферата на здравеопаването, академични среди, 
правителствени и неправителствени организации в Африка подчертаха "зачитането 
на момичетата и жените" като необходим елемент за намаляване на 
разпространението на полово предавани инфекции (Фулер и сътр., 2010, p.547). Като 
цяло, повечето оценките на програмата посочват положително въздействие върху 
знания, нагласи и умения за комуникация на участниците, свързани с сексуалното 
здраве. Например, поведенческо проучване установи, че в период от две до пет 
години след реализацията на програмата, участниците в Зимбабве, които заявяват 
сексуална активност в последната година между 12 – 15 години са близо шест пъти 
по-малко вероятно, отколкото техните връстници, които не са участвали в 
програмата. Същите анкетирани са заявили, че са осем пъти по-малко склонни да 
имат повече от един сексуален партньор. (Розенбауер & Кауфман, 2009г., стр. 6) 
Програмата демонстрира въздействие за предотвратяване на рисковото поведение и 
повишаване на знанията (Уличен футбол, 2012b). 
 
Коучинг бойс инто мен (CBIM) – САЩ 
 
Коучинг бойс инто мен (Да научим момчетата да бъдат мъже) (CBIM) – САЩ – 
базирана в САЩ програма на Бъдеще без насилие. Основна цел на програмата CBIM 
е да вдъхнови менторите да научат момчета за значението на зачитането на правата 
на жените и че насилието никога не е с равна сила. (Бъдеще без насилие, 2012 г., 
ал.1). CBIM стартира през 2001 г. като кампания за медийна информираност и в 
момента е една от първите кампании за информираност на обществото за насилието, 
насочена към мъже и момчета. Кампанията се разви значително бързо след 
стартирането си и днес се фокусира върху оборудване на спортни треньори със 
стратегии, сценарии и ресурси, необходими за насърчаване на здравословни нагласи 
и поведение. CBIM също се фокусира върху предотвратяване на тормоз, сексуално 
насилие и насилие във взаимоотношенията. В международен план, кампанията е 
адаптирана в испанска и френска реалност и е била използвана в Индия чрез крикет 
организация като национален спорт (Бъдеще без насилие, 2012 г.). Клъстерно 
проучване е изготвено през 2011 г., в което взимат участие 2,006 гимназисти от 
мъжки пол от 16 училища и се изследва ефективността на подхода CBIM. 
Спортистите, които са участвали в програмата, посочват по-високи нива на 
обществена ангажираност и позитична настройка (намерения да се намесва 
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положително), в сравнение с контролната група на проучването. Групата за 
проучване също отчете по-голямо разпознаване на насилствени поведения (Милър и 
др., 2012 г.). 
 
Респект Груп – Канада 
 
Респект Груп насърчава няколко образователни програми, включително Уважение в 
спорта за треньори, Уважение за родителите, Уважение в училище и Уважение на 
работното място. Тези програми са насочени към превенцията и борбата с насилие, 
тормоз, език на омразата, пренебрегване, дискриминация, силови дисбаланси и 
емоционално и физическо развитие. Уважението в спорта е специфична програма, 
която работи с треньори, спортни съдии и лагерни съветници и има за цел да ги 
овласти с инструменти, за да могат да идентифицират, да реагират и да съобщават за 
случаи на насилие, тормоз и пренебрегване. Хокей организацията на Калгари е 
участва в програмата за сертифициране на уважението в спорта (RIS) и е дава 
възможност на треньори и всички родители, които искат да децата им да преминат 
през програмата (Hockey Калгари, 2012). Сертифицирането е онлайн курс, който 
отнема един час, за да се завърши, като инициативата включва множество ресурси, 
информация и обучение. 
 
Целта на RIS е да се създаде безопасна среда, в която участниците намират 
забавление и спорт, а малтретирането и тормоза не са приемливи. В програмата 
Уважение на работното място фокусът е върху защита на трудовите права и 
отговорности на служители и мениджъри, подходящо поведение, как да се намесват 
при тормоз на работното място, както и при дискриминация и неглижиране на 
правата на работниците. Уважение в училище се фокусира върху подходящи и 
неподходящи поведения на един възрастен с детето, със специален акцент върху 
отношенията в училищната среда. Тази програма е насочена към всички лица в 
учебна среда, включително и администратори, учители, попечители, училищни 
шофьори на автобуси и майки доброволци (Респект Груп, 2009). Респект Груп 
припокрива всички сфери на социалния живот на гражданите. (С. Спортс, Коучинг и 
рекреация: 
 
Обществени и граждански инициативи  
 
Първична превенция и кампания Бяла лента  
 
Канада и Глобалната кампания Бялата лента са използвали любителски и 
професионални спортове като възможност за повишаване на осведомеността, 
ангажиране на мъжете в областта на превенцията на насилието и мобилизиране на 
обществото в много страни като Канада, Италия, Великобритания, Австралия, 
Шотландия, Дания и САЩ. Кампанията включва деблокирането на интересите на 
мъжете в областта на спорта и насочването им към провеждане на кампании за 
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повишаване на осведомеността и за мобилизация срещу насилието. Тези кампании 
варират от единични събития до сезонни кампании - дълги инициативи. Те включват 
разнообразни спортни събития като хокей, футбол, крикет, ръгби, плуване и 
австралийски футбол (WRC, 2012c). В Дания, Националният футболен отбор 
насърчава информационна кампания, наречена "Дайте червен картон на насилието 
над жените", като кампанията е в партньорство с Министерството на половете през 
септември 2011 г. (Inside World Soccer, 2011). В Алберта - Канада, младежкият 
национален хокей отбор използва кампанията Бялата лента като усилие за 
повишаване на осведомеността, както и десетки общини в Канада са правят същата 
кампания на местно ниво (Grand Prairie Storm, 2011 г.). 
 
Бащите на Националната футболна лига, отдадени на дъщерите - САЩ  
 
Бащите на Националната футболна лига, отдадени на дъщерите е инициатива за 
повдигане на общественото внимание на базираната в САЩ организация Действай 
Мъж, която работи с мъже да промени традиционните мъжки стереотипи и да се 
ангажират хора в превенцията на насилието (A Call to Men, 2010). През 2009 г., 
Действай Мъж партнира с Националната футболна лига (NFL) в кампания за книга, 
която повишава информираността на бащите, чиито същери участват в Националната 
футболна лига. В този проект ангажирани известни играчи от Националната 
футболна лига позират с дъщерите си за снимки и подстрекават към разсъждаване 
върху различни въпроси, включително и бащинството, равенството между половете, 
мъжествеността и здравословните взаимоотношения в семейството. Книгата 
подчерта връзката на учител-ученик, доставчик - покровител, приятел - довереник и 
фен - шампион. Няколко играчи от Националната футболна лига бяха привлечени 
като говорители и кампанията постигна отличен медиен отзвук. 
 
Вторично / третична превенция  
Не са открити обещаващи практики и програми в тази област. 
 
РОЛЯТА НА РАБОТНОТО МЯСТО ПРИ ПРЕВЕНЦИЯ НА ДОМАШНОТО 
НАСИЛИЕ 
 
A. Работно място: Политики и политически препоръки 
 
Канада - Закон за първичната профилактика на здравето и безопасност 
 
През 2010 г., щата Онтарио изменя своя Закон за безопасност (2011) за справяне с 
тормоза на работното място и засилва защитата на работниците от насилието на 
работното място. Измененията включват изискването, че работодателите трябва да 
имат политика за насилието на работното място, която се занимава с насилието от 
всички възможни източници, включително местни партньори и се задължават да 
вземат разумни предпазни мерки за защита на работниците, когато домашното 
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насилие "ги следва" до работното място. За да помогне работодателите в създаването 
на разумната политика на работното място срещу домашното насилие, Съвета на 
Онтарио за професионално здраве и безопасност и Центъра за научни изследвания и 
образование за насилието срещу жени и деца към Университета на Западно Онтарио 
са разработили всеобхватни ресурси за работодателите. 
 

 
Безопасност на работното място и здравни правила - Канада 
 
През 2011 г. провинция Манитоба изменя своите правила за работна безопасност и 
здравни правила и изисква от всички работни места, които участват в обществените 
услуги да разработят и прилагожат политиките за превенция на насилието. 
Работодателите също така трябва да предоставят обучение на своите работници за 
политиката и да гарантират, че всички работници следват и отговарят на условията 
на политиката (CPI, 2011). 
 
B. Работно място: Практики и Програмиране Първична профилактика 
 
Мъжки шампиони на промяната - Австралия 
 
Мъжките щампиони на промяната (MCC) е корпоративна инициатива, съставен от 
бизнеса и институционални лидери, събрани Австралийската комисия по правата на 
човека. MCC има широк мандат за насърчаване и вдъхновяващо лидерство на жените 
на работното място, но включва и конкретна цел за справяне с насилието на 
работното място. Инициативата включва главните изпълнителни директори и 
членовете на управителни съвети на корпорации, които са водещи в усилията за 
разрешаване на равенството на жените на работното място. MCC изтъква три 
допълнителни мерки за постигане на равенство между половете на работното място: 
 
• Насърчаване на организационния интерес и работа за премахване на бариерите и 
предизвикателства; 
• Промяна от политика към практика и изпълнение, като се гарантира ангажираност и 
подход през всички нива на лидерство; 
• Бъдете движеща сила за истинска промяна на културата в рамките на 
организацията, подчертайте културата на приобщаващо лидерство (Австралийска 
комисия за правата на човека, 2011 г.). Тази инициатива помага да преминете 
точката, че мъжете и жените могат да работят заедно за насърчаване на по-голяма 
равнопоставеност и безопасност на работното място и в обществото. 
 
Вторично / третична превенция  
 
Връзка между фамилния бизнес - Канада  
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Съвета на Алберта за женски приюти (ACWS) е локална организация, която предлага 
широка подкрепа за домовете за жени и техните партньори чрез образование, научни 
изследвания и услуги в полза на малтретираните жени и техните деца (ACWS, 2012a, 
ал.1). ACWS осъществява петгодишен проект, който се фокусира върху работата с 
мъже и момчета в предотвратяване и реагиране на домашно насилие. На работното 
място, инициативи в рамките на този проект включват Закуска с момчетата и 
Домашното насилие и работното ти място. Целта на тази инициатива е да се повиши 
обществената нетърпимост към насилието и дискриминацията и да се постигнат 
позитивни нагласи, които да допринасят за намаляване използването на насилие. В 
партньорство с ACWS, кмета на Едмънтън Стефан Мандел насърчава инициативата 
Семейство – Бизнес връзка, предназначена за насърчаване на партньорства "между 
големите предприятия и ACWS, насочени към повишаване на информираността за 
домашното насилие и неговото въздействие върху работното място, в семейството и 
общността" (ACWS, 2012b, ал.1). 
 

Приноса на ACWS за партньорството включва предоставяне на участващите 
предприятия "инструменти и информация, за да се образоват и да се ангажират 
служителите на работното място и в обществото в усилията за прекратяване на 
домашното насилие" (ACWS, 2012b, ал.2). Наръчника на ACWS за домашното 
насилие и твоето работно място включва няколко ресурса, включително: 
• Раздел за работодателите с информационни ресурси; 
• Рамка за развитие на отговор на насилие на работното място; 
• Учебна програма за подпомагане на изпълнението на заложените в наръчника 
съвети и инструменти за оценка. 
 
ACWS предоставя на работодателите подкрепа, консултации, обучение и ги 
подпомага при всички аспекти на прилагането на инструментариума на работното 
място. Оценка на инструментариума все още е във фаза на планиране към момента на 
този анализ. 
 
Корпоративен алианс за край на партньорското насилие - САЩ 
 
Корпоративен алианс за край на партньорското насилие – САЩ е коалиция от около 
60 корпорации с ангажимент за справяне с въздействието на насилието на работното 
място и за край на домашното насилие в общността. Членките на Алианса обменят 
информация, сътрудничат по проекти и насърчават промяна в корпоративния свят и в 
обществото като цяло. Алиансът подкрепя и насърчава различни инициативи, 
насочени към прекратяване на домашното насилие чрез своите корпоративни 
членове. 
 
Примерите включват: 
• серия уебинари за домашно насилие; 
• местни и национални конференции, посветени на насилието и работното място; 
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• бизнес обмен на политики и добри практики на работното място; 
• изследване на нагласи за домашно насилие; 
• ресурси, насочени към предотвратяване на домашното насилие в различни 
контексти на работното място (Корпоративен алианс за край на партньорското 
насилие). 
 
C. Подходи на работното място: Обществени и граждански инициативи 
Не са открити обещаващи практики и програми в тази област. 
 

Ролята на спорта и рекреацията в превенцията на домашното насилие 
 
Име Политики & 

Препоръки за 
политики 

 

Практики & 
Програми 

 

Обществени & 
Граждански 
инициативи 

 

Държава 

Политика на 
Уважение & 
Отговорност  

X   Австралия 

Ментори на 
превенция на 
насилието 

 X  САЩ 

Уайтмуд Уест 
Бантам Коуч 
Трейнинг 

 X  Канада 

Уличен футбол  X  Южна 
Африка / 
Глабална 

Коучинг бойс 
инто мен 

 X  САЩ 

Респект Груп  X  Канада 
Кампания Бялата 
лента 

  X Канада / 
Глабална 

НФЛ Бащи, 
отдадени на 
дъщерите си 

  X САЩ 

 
Анализ, разработен от: Екип по проект „CORE”, координиран от Йоанна Дочевска, 
„Асоциация за развитие на българския спорт” 
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