Център на НПО
в Разград

ПРОЕКТ „МЕХАНИЗЪМ ЗА ЕФЕКТИВНА РАБОТА ПО ПРОБЛЕМА
С ДОМАШНОТО НАСИЛИЕ”
ОБЩА ЦЕЛ: Да се повиши капацитета на Центъра на НПО в Разград чрез развитие на
програми по чл. 6, ал. 7 от ЗЗДН, създаване на устойчив модел на партньорство между
заинтересованите институции по проблема с домашното насилие, като те бъдат
обучени да предоставят ефективни услуги на гражданите.
Нашата цел е да укрепим Консултативния център по проблемите на домашното
насилие в Разград и да изградим система на взаимодействие между социалните,
здравни и правоохранителни институции, които следят за спазване и прилагане на
Закона: съд, прокуратура, полиция, социални служби, медицински заведения.
Специфични цели:
1. Създаване на общо разбиране и партньорски подход;
2. Изграждане на ефективен модел;
3. Запознаване на гражданите и жертвите на домашно насилие със закона и
помощта, която могат да получат.
4. Обществена подкрепа и окуражаване на скритите жертви;
Целеви групи по проекта са местни институции, работещи по проблема в Област
Разград; местни органи на самоуправление; граждани, средства за масова информация.
Бенефициенти: жертви и извършители на домашно насилие; журналисти от печатни и
електронни медии, представители на местните институции, ангажирани с домашното
насилие в Област Разград: 3 районни съдилища; 3 РУ „Полиция”; 3 Дирекции
„Социално подпомагане”, 3 районни прокуратури; Окръжна прокуратура; 3 центрове за
спешна медицинска помощ; Приемно-спешно отделения към многопрофилна болница
за активно лечение „Свети Иван Рилски”; лични лекари и неправителствени
организации.
Дейности
• Обучителен семинар с органите, работещи по закона за механизмите за
взаимодействие между заинтересованите институции.
• Тренинг с представителите на полицейските управления, които работят
директно с проблема – как трябва да реагират в различни ситуации; какво да
консултират пострадалите; как следят изпълнението на съдебните решения;
взаимодействие с институции и НПО.
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• Програми за превенция и защита от домашно насилие;
• Водене на безплатни съдебни дела по Закон за защита от домашното насилие за
крайно нуждаещи се клиенти - социално-слаби граждани.
• Изготвяне на официален регистър за жертви на домашно насилие в област
Разград – ще се попълва официален регистър за жертви и извършители на
насилие, който да е полезен за подобяване на услугите за тази групи.
• Издаване на Доклад за приложението на Закона за защита от домашното
насилие.
• Включване на всички институции в мрежа за сътрудничество и супервизия –
периодични срещи, наблюдение и консултации относно приложението на ЗЗДН.
• Организация и управление на Консултативния център по проблемите на
домашното насилие.
Очаквани резултати
• Общо 20 представители на местни институции са участвали в обучителен
семинар за механизми на взаимодействие – представители на полицията, съда,
социални служби, лекари, НПО, прокуратура, многопрофилна болница;
• Проведен е тренинг с 20 полицаи-представители на трите полицейски
управления, които работят директно по проблема на домашното насилие.
• Развитие на програми за превенция и защита от домашно насилие: Проведени са
115 консултации със социален консултант, 80 консултации с психолог,15
консултации с юрист; Наблюдавани са 30 дела по ЗЗДН. Проведени са 2
пресконференции за популяризиране на проекта; Направени 10 публикации в
местните медии за популяризиране на Закона.
• Безплатна правна помощ - заведени и проследени са общо 15 съдебни дела по
ЗЗДН за крайно нуждаещи се клиенти - социално-слаби граждани. .
• Изготвен е официален регистър за жертви и извършители на домашно насилие в
област Разград.
• Изготвен е доклад за дейността по приложението ЗЗДН в област Разград, в който
са описани всички дейности по проекта и резултатите към тях
• Релевантните институции са активно ангажирани с проблема и участват
ефективно в предоставянето на подкрепа за жертвите на насилие.
• Подобрени са процедурите за работа на Консултативния център – срокове,
координация, отговорности на всеки член на екипа, документи, статистика.
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