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Проект “Агресия, насилие, тормоз…в нашето училище?” 

 

 

Стартира Проект “Агресия, насилие, тормоз…в нашето училище?”, който се финансира от Министерство 
на правосъдието. Проектът развива постигнатите успехи в област Разград по проблемите на домашното насилие 
през последните 12 години.  

Неговата основна цел е въвличане на образователните институции, чрез създаване на програми за деца 
и младежи с цел превенция на домашното насилие, намаляване на агресията и тормоза в училище, като важна 
част от процеса на генерална превенция и подкрепа за жертви и извършители на домашно насилие. 

Домашното насилие често остава скрито и през последните години се превръща в социален феномен, 
който отразява своите последици върху жертвите, техните семейства, в това число и деца.  

Проектът е иновативен, защото подготвя децата да разпознават домашното насилие и да се справят с 
агресията и гнева, родени от този вид посегателства.  „Нужно е систематична работа с тази целева група, в 
посока превенция.”
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, според експерти, които прилагат Закона за защита от домашно насилие.  

В проекта са предвидени дейности за подготовка на образователни програми в посока превенция, 
които успешно да се прилагат в учебните заведения; дейности за оказване подкрепа на жертви и извършители 
на домашно насилие; активна информационна кампания. Екипът на проекта активно ще развива мобилната 
работа и ще провежда консултации с клиентите в различни населени места, включително малки и отдалечени 
села. 

Обмяната на опит между институциите е добра възможност, чрез която се обсъжда професионално 
работата по конкретни случаи. Ще бъдат използвани интерактивни методи (дискусии, театрали постановки, 
игри), чрез които да се представи различно „домашно насилие”. Изключително специфична е разликата между 
„едно шамарче” и как да възпитаваме децата си, без да нарушаваме ЗЗНД.  

Необходима е системна работа с децата и учителите, чрез провеждане на консултации, срещи и 
дискусии. Подложени на домашно насилие деца са по-склонни да изпитват трудности в училище, да имат по-
ниски оценки, по-слаби вербални, психомоторни и когнитивни умения.  

Младите хора в ученическа възраст и преподавателите/учители са неизползван ресурс в процеса на 
превенция на домашното насилие. Същевременно по темата липсва системна работа за обучение на учители 
и възпитатели. “Учителите не знаят към кой да се обърнат при случай на домашно насилие. 
Образователните институции са изключително важни за диагностициране на домашното насилие. 
Важни са мерките, които ще се предприемат за запазване отношенията между родители и деца. 
Мерките могат да бъдат популяризирани от учителите, класните ръководители, възпитателите.”
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  Проектът е насочил приоритетно усилия за предоставяне на: 

1. Дейности по повишаване информираността на деца, младежи и педагогически персонал за 
разпознаване на дамашното насилие; 

2. Услуги за работа с извършители на домашно насилие; 

                                                 
1 Брифинг „Домашното насилие в малките населени места”, октомври 2016г., град Разград. 
2 Пак там. Орешкова, Милена, Председател на Комисията по образование и наука в Общински съвет - Разград, общински съветник, 
директор на ОУ “И.С. Тургенев”, гр. Разград. 
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3. Осигуряване на защита, възстановяване и реинтеграция на пострадалите от домашно насилие, с 
оглед предотвратяване на рецидиви и предоставяне на качествени услуги за жертвите;  

4. Обучение и сътрудничество с лицата, които съгласно чл. 6 от ЗЗДН оказват подкрепа на жертвите.  

5. Да се повишат уменията и да се изгради високо ниво на сътрудничество между 
лицата/институциите, които прилагат ЗЗДН, в това число образователните институции и 
медицински лица. 

Целеви групи: 1.ученици-деца и младежи; 2.учители, директори и педагогически персонал; 
3.Извършители на домашно насилие; 4.Жертви на домашно насилие; 5.Полицейски служители; 6.Съдии и 
съдебни служители; 7.Прокурори; 8.Социални работници; 9.Лекари и медицински работници; 10. Граждански 
активисти - представители на НПО сектора. 

 Очаквани резултати: Създадена е програма за превенция на домашното насилие в учебните 
заведения и е повишена чувствителността на подрастващите по проблема. 2. Въведени са интерактивни 
методи сред учениците за разпознаване на домашното насилие;  3. Развити са качествени услуги за работа с 
извършители на домашно насилие и на услуги за подкрепа на жертвите на домашно насилие, с цел да се 
предотвратяват рецидиви на домашно насилие и укрепване на сътрудничеството между институциите; 4.  
Повишена информираността на обществото по темата за домашно насилие; Дискутирани са трудности, 
проблеми и добри практики при приложението на ЗЗДН: 5. Разширен е обхватът по приложение на ЗЗДН и 
като допълнителни целеви групи са привлечени местната и регионална власт; 6. Подобрено е 
сътрудничеството и координацията между представители от различни институции; 

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.  

До момента Центърът на НПО в Разград е реализирал девет социални проекти за консултиране на 
жертви и извършители на домашно насилие; нови политики и подкрепа за хората с увреждания; социална 
интеграция на дълготрайно безработни жени от етническите малцинства. “Важен е приносът на Центъра на 
НПО в Разград при систематизиране работата по приложението на Закона за защита от домашното 
насилие. До момента организацията е издала три доклада за приложение на специалния закон (2009г., 
2011г., 2015г.), в който описва спецификата в дейността на ангажираните институции и дава препоръки. 
Докладите на организацията са изключително полезни за нашата работа по превенцията на 
домашното насилие.”
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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/>.  

  Период на изпълнение: 6 месеца, 21.12.2016г.-21.06.2017г. 

  

 

 

 

Сдружение „Център на НПО в Разград” управлява Консултативен център по проблемите на домашното насилие в Разград, като 
иновативна социална услуга в общността. Прилагат се Възстановителна програма за жертви и Специализирана програма за извършители 

на домашно насилие (от 2004г.), като важна част от процеса на превенция на домашното насилие <www.ngo-rz.org>. Центърът на НПО в 

Разград разработва и прилага пилотни програми в подкрепа на съдебната реформа. Осъществени са осем проекта за гражданско 
наблюдение на съда и подкрепа на съдебната система в България. Администрира Център за работа с доброволци, част от мрежата на 

Национален алианс за работа с доброволци. Центърът на НПО в Разград създаде Национална НПО мрежа за гражданско наблюдение на 

съда в България (2007г.), в която участват над 65 неправителствени организации <www.watch.ngo-rz.org>.  

                                                 
3 Радостина Неделчева, Директор на дирекция „Социално подпомагане” – град Разград.  

http://www.ngo-rz.org/
http://www.watch.ngo-rz.org/

