ПРОЕКТ “ПРОЗРАЧНА И ЕФЕКТИВНА СЪДЕБНА СИСТЕМА В СЕВЕРОИЗТОЧНА
БЪЛГАРИЯ, ПОЛЗВАЩА СЕ С ОБЩЕСТВЕНО ДОВЕРИЕ”
Главна цел: прозрачна и ориентирана към гражданите съдебна система в Североизточна България
Конкретна цел 1: представителите на правосъдието са запознати със специфичните нужди на социално
онеправданите групи в процеса на достъпа до съдебни заседания в 5 районни и окръжни съда.
Конкретна цел 2: местната общност е информирана за задължението на съда да предлага справедливо
правосъдие на уязвимите групи граждани и като граждански наблюдател следи за постигане на ефекта от
процеса на демократизиране на съдебната система
Ще бъдат наблюдавани съдебни дела, в които едната страна е представител на уязвими групи етнически малцинства, хора с увреждания, жертви на насилие, безработни и с ниски доходи
граждани, самотни майки.
Дейности:
1. Информационни срещи в 5 областни града в началото на проекта.
2. Информационен бюлетин с резултатите от дейностите.
3. Гражданско наблюдение на съдебни дела.
4. Тримесечен доклад за резултатите от гражданското наблюдение
5. Създаване на екип от експерти и анализатори, които ще коментират докладите от наблюдението и ще дават
обратна връзка на обществеността.
6. Двудневен тренинг за работа в екип – обмяна на добри практики и укрепване на капацитета.
7. Двудневно обучение за гражданските наблюдатели и екипа от експерти и анализатори.
8. Местни кампании в медиите
Очаквани резултати:
Повече отворена и ориентирана към гражданите администрация;
Повишено уважение на съдиите към присъствието на граждани в съдебните зали, специално на дела
с фокус на социално уязвими групи;
Подобряване на общественото съзнание и демонстриране на познание за специфичните нужди на
социално уязвимите групи от всички участници в наблюдението на съдебни дела;
Повишаване нивото на обществено доверие в съдебната система като основен гарант за равни права
на всички граждани;
Увеличаване на публичното разбиране за процедурната рамка и за специфичните роли и
отговорности на всички участници в процеса
Подобряване капацитета на партньорите да работят като граждански организации за наблюдение
(watch dogs organizations);
Подобряване капацитета на партньорите да отправят правилни послания до местните медии;
Окуражаване на местната общност и подобряване капацитета на местните граждани да участват в
публични дебати;
Екип: Георги Милков – ръководител, Красимира Петрова – програмен ръководител; местни координатори в
Силистра, Шумен, Търговище, Добрич.
Продължителност: 12 месеца
Целева група: магистрати, съдебни служители; представители на публичните институции, неправителствени
организации, социално онеправдани граждани – етнически малцинства, хора с увреждания, жертви на
насилие, безработни и с ниски доходи граждани, самотни майки, местни лидери.
Преки получатели: председатели на съда, съдебни администратори, административни секретари, съдии,
съдебни заседатели и служители в 5 областни центъра (окръжни и районни съдилища); представители на
уязвими групи, членове на местните консултативни групи за съда – обществени лидери, адвокати,
представители на институции и етнически групи.
Партньори в областни центрове в Североизточна България
Разград: “Център на НПО в Разград” с подкрепата на “Младежки Форум 2001”
Търговище: “Партньори търговище”
Добрич: Юридически съвет за европейска интеграция
Силистра: Сдружение “Екатерина Каравелова”

