Проект “Гражданско наблюдение над съда в Разград”
декември 2004 г. – септември 2005 г.

Проектът “Гражданско наблюдение над съда в Разград” ще активизира гражданското участие в
процеса на съдебното производството, свързано с насилието над жени. Шест мотивирани доброволци активно ще
взаимодействат със съда в Разград и ще изискват от него повече прозрачност в неговата дейност. Създаденият
успешен модел на партньорство на съда в Разград и гражданския сектор ще променят чувствителността на
обществото и различните институции към проблемите на жените, претърпели насилие и ще повишат доверието в
съдебната система. Ще бъдат организирани: ежемесечно наблюдение на съда в Разград и периодични срещи с
неговите представители; проучване на обществото мнение; издаване на бюлетин и листовка; организиране на
пресконференции, съобщения за пресата, информационен доклад, месечни отчети, които ще популяризират
дейността по проекта.
Цел: Гражданско наблюдение на съда за установяване на прозрачност и отчетност на наказателното
правораздаване в Разград.
Задачи:

-

Граждански контрол на дейността на Районния и Окръжния съд в Разград - наблюдение на съдебните
дела;

-

Подпомагане процеса на събиране на информация и изготвяне на статистика по съдебни дела, свързани
с насилие над жени;

-

Подобряване качеството на съда по делата, свързани с насилието над жени. Подготвяне на предложения
за практически решения на проблеми в съдебната система;

-

Повишаване на чувствителността на обществеността в Разград към проблемите с домашното насилие и
срещу дискриминацията над жените;

Целева група: Преки ползватели от проекта са: съдии и съдебни служители от Окръжен и Районен съд
(30), повече от 20 жени, жертва на насилие, журналисти – 10.
Дейности: Периодично местно обучение на доброволците и екипа на проекта, Гражданско наблюдение на
съда в Разград, Срещи със съдиите, доброволците и екипа на проекта за оценка на напредъка и планиране на
следващия месец, Проучване на общественото мнение – Анкета, Листовка, Рубрика в Интернет-страница,
Пресконференции, Съобщения за пресата, Информационен доклад, Месечни отчети, Краен отчет.
Резултати:

-

Увеличена е ефективността на съдебната власт, улеснен е обществения достъп до съда и е повишено
доверието на обществото в съдебната система в област Разград;

-

Наблюдавани са повече от 20 дела в Окръжен и Районен съд в Разград за упражнено насилие над жени;

-

Подобрена е прозрачността в работата на съда в Разград;

-

Събрана е голяма база-данни със статистическа информация, която се обработва с компютърна
програма и се извеждат аналитични обобщения по проблемите на насилието срещу жени в Разград;

-

Повече от 10 жени, жертви на насилие, са получили подкрепа и справедлив съдебен процес;

Организирана е широка обществена кампания в област Разград
насилието и дискриминацията срещу жени;

за обсъждане на проблемите с

Обучени са 6 доброволци, които са придобили полезни знания и умения, които активно участват в
процеса на наблюдение на съда в Разград при водене на дела, свързани с насилие над жени;

Отпечатана е листовка с тираж 10000 броя, пълна цветност с информация, телефони и адреси на
институции, за възможностите за получаване на помощ на жени, претърпели домашно или друг вид
насилие.

Консорциум за изпълнението на проекта: Център на НПО в Разград и Българското сдружение за честни
избори и граждански права - Клуб Разград. Водеща организация е Центърът на НПО в Разград. Двете
организации са най-активните местни граждански сдружения в областта на развитието на местната демокрация
и ресурсната подкрепа за гражданска активност в регион Разград.
Район за осъществяване на проекта: град Разград
Продължителност: декември 2004 г. – септември 2005 г.
Ръководител на проекта: Георги Милков
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