Център на НПО
в Разград

ПРОЕКТ “ПАРТНЬОРСТВО И ИНОВАЦИИ ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА
ДОМАШНОТО НАСИЛИЕ В ОБЛАСТ РАЗГРАД”

Конкретни цели на проекта:
1)

Подобряване взаимодействието между институциите при превенция на
домашното насилие чрез разработване на наръчник за обучение на
специалисти, които работят по случаи на домашно насилие.

2)

Предоставяне на психологическа, социална и правна подкрепа на
пострадали от домашно насилие и на извършители на домашно насилие.

Проектното предложение надгражда местните и национални програми по
отношение на съществуващите услуги за целевите групи, защото предлага нов подход за
превенция на домашното насилие, развива капацитета и укрепва палитрата от услуги на
Консултативния център, с цел повишаване качеството на живот на уязвимите социални
групи.
Целеви групи: 1.Полицейски служители на ОД на МВР – Разград- районни
инспектори и служители от охранителна полиция; 2. Социални работници от област
Разград – от отделите Социална закрила и Закрила на детето; 3. Районни съдии от
област Разград – граждански съдии; 4. Жертви на домашно насилие, включително и
деца- социалнослаби и уязвими от различни населени места; 5. Извършители на
домашно насилие;6. Прокурори, които имат опит и интерес по темата ЗЗДН.
Основни дейности: Разработване на наръчник за обучение на специалисти по
случаи на домашно насилие. Работни посещения в центрове за домашно насилие в
други областни градове. Обучение на полицейски служители, социални работници и
магистрати от 7 общини в област Разград. Консултации и правна помощ за жертви и
извършители на домашно насилие;
Очаквани резултати: Подобряване работата на специалистите в
Консултативния център чрез провеждане на две посещения в Консултативни центрове
в други градове; Подобряване работата на полицейските и социалните служители по
проблема с домашното насилие; Подобряване взаимодействието между институциите
при превенция на домашното насилие чрез разработване на наръчник за обучение на
специалисти, които работят по случаи на домашно насилие; Усъвършенстване на
уменията на специалистите за справяне с проблема на домашното насилие;
Консултиране на жертви и извършители на насилие; Популяризиране на практиката по
ЗЗДН;
Период на изпълнение: от 01.12.2012 до 30.09.2013г.; 10 месеца
Проектът се финансира от Министерство на правосъдието, Договор No93-00-265/11.12.2012 г.
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