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Център на НПО 

в Разград 

 

Стартира Проект “ДОМАШНО НАСИЛИЕ - ПРОБЛЕМЪТ НА ЦЯЛ ЕДИН РОД!”, 

който се финансира от Министерство на правосъдието. Проектът надгражда 

постигнатите успехи в област Разград по проблемите на домашното насилие през 

последните 10 години.  

Проектът е насочил приоритетно усилия за предоставяне на: 

1. Услуги за работа с извършители на домашно насилие; 

2. Осигуряване на защита, възстановяване и реинтеграция на пострадалите от 

домашно насилие, с оглед предотвратяване на рецидиви и предоставяне на 

качествени услуги за жертвите;  

3. Обучение и сътрудничество с лицата, които съгласно чл. 6 от ЗЗДН оказват 

подкрепа на жертвите.  

4. Да се повишат уменията и да се изгради високо ниво на сътрудничество между 

лицата/институциите, които прилагат ЗЗДН. 

Ще  бъдат организирани три обучения за специалисти от ангажираните институции как 

да предоставят ефективна защита и работят с извършители и жертви на домашно 

насилие, с цел надграждане на техните умения.  

Конференция „10 години не спираме да противодействаме на Домашното насилие” ще 

оцени нивото на взаимодействие и ще привлече като целеви групи, неизползван ресурс 

от специалисти, предвиден да оказва подкрепа по домашното насилие. В рамките на 

проекта са предвидени редица работни срещи, брифинги в малките населени места  и 

фокус-групи.   

Провежда се периодично супервизия на екипа на Консултативния център и се 

предоставя техническа помощ за развитие. Екипът на Консултативния център по 

проблемите на домашното насилие продължава целенасочената работа с извършители и 

жертви на домашно насилие – предоставя се безплатна подкрепа, помощ и 

консултации. Ще бъде направен преглед на Специализирана и Възстановителна 

програма, които експертите прилагат при оказване на подкрепа на жертви и 

извършители на домашно насилие. 

Целеви групи: 1.Жертви на домашно насилие; 2.Извършители на домашно насилие; 

3.Полицейски служители; 4.Съдии и съдебни служители; 5.Прокурори с опит по 

темата; 6.Социални работници; 7.Лекари и медицински работници;8. Представители на 

НПО сектора. 

Дейности: 1.„Учи и прилагай ефективно” - Обучение на лицата, които извършват 

защитата по Закона за защита от домашно насилие - чл. 6, ал. 1-4 от ЗЗДН, в това число 

и доставчици на социални услуги; 1.1. Обучение за управление на конфликти; 1.2. 

Обучение за надграждане на умения за предоставя на подкрепа на жертви на домашно 

насилие на терен и след това; 1.3. Домашното насилие е проблем, на цял един род; 2. 

„Публична дискусия - иновативни методи да решим проблемите на цял един род; 3. 
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Конференция „10 години не спираме да противодействаме на Домашното насилие”; 4. 

Координация, сътрудничество и активно приложение на Закона за защита от домашно 

насилие; 4.1. Работни срещи „Ефективни ли са действията ни?”; 4.2. Фокус групи с 

институциите за оценка на работата по Закона за защита от домашно насилие; 4.3. 

Брифинг - Домашното насилие в малките населени места; 5. 1. „Жертвите и 

извършителите на домашно насилие - нов път за преодоляване на проблемите; 5.2.  

Мобилни екипи - ефективен инструмент за превенция; Дейност 5.3. Гореща телефонна 

линия; 6. Повишаване знанията и уменията на лица, които прилагат Закона за защита от 

домашно насилие; 6.1. Супервизия - „Екипът на Консултативния център - мостът на 

жертвите с институциите”; 6.2.Анализ и оценка на Възстановителната програма за 

жертви и Специализираната програма за извършители; 6.3. Изграждане на 

професионален екип за самопомощ и подкрепа на лицата, пострадали от домашно 

насилие; 7. Информационна кампания - Спри домашното насилие! 

Очаквани резултати: 1.Укрепен е капацитета на Консултативния център по 

проблемите на домашното насилие в Разград да предоставя услуги на извършителите 

на домашно насилие; 2. Оказана е подкрепа на жертви на домашно насилие; 3. 

Организирани са мобилни приемни в различни общини; 4. Осъществена е програма за 

обучение на лицата, които осигуряват защита по ЗЗДН - обучени са съдии, прокурори, 

съдебни служители, полицаи, социални работници, лекари и представители на НПО 

сектора; обучени са ръководители на ангажираните институции; Провежда се 

супервизия с екипа на Консултативния център; организирани са работни срещи, фокус 

групи и брифинги с представители на институциите, които прилагат ЗЗДН; 5. 

Дискутирани са трудности, проблеми и добри практики при приложението на ЗЗДН: 6. 

Разширен е обхвата по приложение на ЗЗДН и като допълнителни целеви групи са 

привлечени местната и регионална власт; 7. Подобрено е сътрудничеството и 

координацията между представители от различни институции;  

Активно участие на доброволци ще увеличи капацитета и разшири експертния 

потенциал в дейностите за предоставяне на услуги на жертвите на домашно насилие. Те 

ще бъдат включени чрез предварителна заявка или чрез покана за осъществяване на 

доброволческа дейност.  

Чрез проекта се осигурява безплатна социална, психологична и правна помощ на 

жертви и извършители на домашно насилие, което е много важен фактор за 

обедняващото население в област Разград.  

В рамките на проекта ще се публикува актуална иформация на фейсбуук страницата: 

https://www.facebook.com/#!/groups/126158287426490/, както и на интернет страницата на 

Център на НПО в Разград: http://www.ngo-rz.org/. Отпечатването на информационните 

материали: плакати, информационни картички, джобни календарчета се 

разпространяват безплатно и популяризират приложението на закона. 

Период на изпълнение: 12 месеца, от 10.12.2015 до 10.12.2016г. 


