Център на НПО
в Разград

ПРОЕКТ “ЗА СИЛАТА НА ЗАКОНА И ГЛАСА НА ЖЕРТВИТЕ НА
ДОМАШНО НАСИЛИЕ”

Проектът надгражда местните и национални програми по отношение на
съществуващите услуги за целевите групи. Той е иновативен по своя характер - чрез
него екипът на проекта ще повиши и укрепи капацитета на органите на съдебната
власт. Чрез обмяна на добри практики ще бъде повишена компетентността на
магистратите; подобрен е моделът за ефективна работа и ефективно прилагане на
ЗЗДН. Проектът предоставя качествени услуги на жертви на домашно насилие,
стимулирайки ги да търсят ефективна защита, регистрирайки и докладвайки случай на
домашно насилие. Чрез безплатни социални, психологически и юридически
консултации екипът има за цел да подобри тяхното емоционално състояния за по-бързо
и ефективно справяне с проблема. С извършителите на домашно насилие е необходима
професионална работа, за да се преустанови извършеното деяние и те да бъдат
поправени.
Конкретни цели на проекта:
1. Повишаване капацитета на органите на съдебната власт и професионалната
компетентност на магистрати по темата за домашното насилие и приложение
на ЗЗДН - какво да променим и какво да подобрим в работата и
приложението на ЗЗДН;
2. Осигуряване на защита, възстановяване и реинтерграция на жертвите на
домашно насилие;
3. Осигуряване на навременна и адекватна защита на пострадалите от домашно
насилие, с оглед превенция на деянието и представяне на професионална
подкрепа.
4. Подобряване на сътрудничеството между ангажираните институции по
проблема на домашното насилие.
5. Превантивна работа с извършители за преустановяване рецедива на
домашното насилие.
6. Увеличаване на обществената информираност по проблема и привличане на
по-широка подкрепа.
Целеви групи: 1.Съдии и прокурори от област Разград 2. Жертви на домашно
насилие; 3. Извършители на домашно насилие; 4.Полицейски служители; 5. Социални
работници; 6. Журналисти;
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Основни дейности: 1.”И магистратите учат” – обучение за повишаване
ефективността на съдии, прокурори, съдебни служители, полицаи и журналисти по
темата за домашното насилие;; 2. Работни срещи „Да повишим своята ефективност”; 3.
Обмяна ”Силата на закона и разума на ума по темата за домашното насилие”; 4. Кръгла
маса „Диалог за превенция на домашното насилие - магистрати и жертви на домашно
насилие“; 5. Доклад „Иновативни подходи и добри практики по темата за домашно
насилие”; 6. Подкрепа за жертви на домашно насилие и специализирана помощ за
извършители; 7. Дейности за популяризиране на проектните идеи и повишаване
обществената чувствителност по темата.;
Очаквани резултати: 1.Повишен е капацитета на органите на съдебната власт;
2. Обменен е опит и добри практики между магистрати в различни съдебни райони, с
цел повишаване ефективността и подбряване на работата по темата за домашното
насилие; 3. Обмяна на опит между неправителствени организации в три областни
центрове в страната; 4. Осигурена е подкрепа на жертвите на домашно насилие; 5.
Жертвите на домашно насилие имат възможност да получават подкрепа и информация
от компетентни органи, за да повишат своята информираност – как да регистрират и
докладват случай на домашно насилие; 6. Превантивна работа с извършители за
превъзпитание и преустановяване на извършените деяния; 7. Повишена е
толерантността на обществото и ангажираността на институциите по темата за
домашното насилие; 8. Повишена е компетентността на ръководни органи, във връзка с
приложението на ЗЗДН; 9. Докладът, издаден в рамките на проекта предоставя реална
оценка на работещите институции по темата за домашното насилие.
Период на изпълнение: 10 месеца, от 13.02.2015 до 13.12.2015г.
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