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Проектът е финансиран от Генерална дирекция „Правосъдие и потребители“ на Европейската комисия.

ПРОЕКТ:
„PROTECT – Превенция на сексуално насилие и насилие, основано на пола, над
мигранти и подкрепа за жертвите“
Обща цел на проекта е да координира и адаптира подкрепата и законовата рамка за
превенция на сексуално насилие и на насилие, основано на пола, по начин, който да
позволи разширение на услугите към бежанци и мигранти (деца, жени, ЛГБТ хора,
момчета и млади мъже).
Цели:






Подобряване и адаптация на съществуващата законодателна рамка и услуги за
превенция и интервенция при сексуално насилие и насилие, основано на пола и
възможност за включване в услугите на мигранти и хора, търсещи убежище.
Повишаване капацитета на професионалистите, които работят със/за мигранти
и търсещи убежище по отношение идентификацията и посрещането на нуждите
на (потенциални) жертви на сексуално насилие и насилие, основано на пола
сред мигрантите.
Овластяване и информиране на бежанските и мигрантски общност за
сексуалното насилие и насилието, основано на пола, както и за начините на
превенцията му посредством кампании за повишаване на информираността.

Дейностите по проекта включват сътрудничество с държавни институции, работещи на
първа линия по посрещането и приема на мигранти и търсещи убежище, както и със
самите бежанци и мигранти.
Дейности:





регулярни междуинституционални работни групи и мултидисциплинарни
срещи на национално и регионално ниво;
създаване/преглед на създадените стандартни оперативни процедури (СОП) за
превенция на сексуално насилие и на насилие, основано на пола в контекста на
миграционната ситуация;
създаване/адаптиране на наръчници и помагала за повишаване на капацитета и
за обучение на професионалисти по превенция на сексуалното насилие и на
насилието, основано на пола, в контекста на миграционната ситуация;
създаване на регионална информационна кампания за сексуалното насилие и
насилието, основано на пола;
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създаване и разпространение на информационни материали и организиране на
информационни сесии по темата за бежанци и мигранти.

Очаквани резултати:
Всички участници са активно ангажирани с предоставяне на безпрепятствен достъп до
услуги и подкрепа на преживели сексуално насилие и/или насилие, основано на пола
сред мигрантите и хората, търсещи убежище.
Повишен капацитет на професионалистите да адресират адекватно случаите на
сексуално насилие и на насилие, основано на пола, в контекста на миграционната
ситуация.
Повишена информираност сред бежанците и мигрантите за сексуалното насилие и
насилието, основано на пола.
Очаквани покрити индикатори в края на проекта:








Проведено проучване на нуждите във всяка от държавите-участнички в проекта.
Създаден/направен преглед на съществуващите стандартни оперативни
процедури за превенция на сексуалното насилие и на насилието, основано на
пола.
Създадени и пилотирани помагала и наръчник за обучение на обучители.
Проведени 129 обучения за повишаване на капацитета.
Разпространени 13 200 информационни пакети.
Проведени 232 информационни срещи сред повече от 3000 души.
Проектът се изпълнява в 12 държави, като Международна организация по
миграция – Мисия в Унгария е ръководител, а участниците са мисии на МОМ и
други организации от Малта, Холандия, Испания, Полша, Белгия, България,
Словения, Ирландия, Гърция, Италия и Хърватия.
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