ПРОЕКТ "ТАТКО НЕ БИЕ МАМА, ТОЙ ТАКА Я ОБИЧА"

Проектът надгражда постигнатите резултати до момента в процеса на
превенция на домашното насилие в област Разград, като разширява полето на
приложение на възстановителни програми за жертви и специализирани
програми за извършители на домашно насилие; същевременно се повишава
чувствителността у подрастващите деца и младежи по темата за домашното
насилие, чрез осъществяване на програми за превенция в училища в малките и
отдалечени населени места на Лудогорието.
Специфични цели: 1. Защита, възстановяване и реинтеграция на пострадалите
от домашно насилие, чрез развитие на програми за социално, психологическо и
правно консултиране и предоставяне на качествени услуги; 2. Развитие на
специализирани програми за лица, извършители на домашно насилие:
социално и психологическо консултиране, с оглед предотвратяване на
рецидиви на домашно насилие; 3. Повишаване чувствителността на
подрастващите по проблема „домашно насилие“, чрез подготовка и одобряване
на програми в учебни заведения в малките и отдалечени населени места; 4.
Задълбочаване на сътрудничеството между членовете в Областния съвет за
превенция на домашното насилие в област Разград (2016г.), чрез обмен на
информация, положителен опит, добри практики по проблема „домашно
насилие”
Основна целева група:
Пострадали от домашно насилие, в това число и деца; Извършители на
домашно насилие; Ученици-деца, юноши и младежи; Учители, директори и
педагогически персонал; Допълнителна целева група: Полицейски служители;
Съдии и съдебни служители с опит по темата; Прокурори с опит по темата;
Социални работници; Лекари и здравни работници;Местни и регионални
власти; Пробационни служители; Граждански активисти и доброволци от НПО
сектора.
Дейности:
Програми за социално, психологическо и правно консултиране и своевременно
предоставяне на качествени услуги на пострадали от домашно насилие;
Специализирани програми за лица, извършители на домашно насилие:
социално и психологическо консултиране; Подготовка и одобряване на
програми за превенция на домашното насилие в учебни заведения в малките и
отдалечени населени места; Създаване на Мрежа от пилотни училища, които
казват STOPна домашното насилие в област Разград; Дейности за публичност;
Управление и мониторинг.
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Очаквани резултати:


Развити са програми за социално, психологическо и правно консултиране
и своевременно предоставяне на качествени услугина пострадалите от
домашно насилие, чрез дейности за защита, възстановяване и
реинтерграция;



Разширен е обхватът на прилагане на специализирани програми за лица,
извършители на домашно насилие: социално и психологическо
консултиране, с оглед предотвратяване на рецидиви на домашно
насилие;



Подготвени и са одобрени програми в учебни заведения в малките и
отдалечени населени места на област Разград, на база на Програма за
превенция в учебните заведения (2017г.), одобрена от областния
управител на област Разград;



Повишена е чувствителността на подрастващите по проблема „домашно
насилие“ в област Разград;



Създадена е Мрежа от пилотни училища, които казват STOP на
домашното насилие в област Разград;



Подобрен е процесът на сътрудничество по проблема „домашно
насилие”между компетентните институциите, чрез укрепване на
взаимодействието, обмен на информация, професионален опит, добри
практики(обучения, форуми, посещения с образователна цел, обмяна на
случаи, материали, изследвания), в рамките на Областния съвет за
превенция на домашното насилие в област Разград (2016г.)

Период на изпълнение

15 май 2018г. – 15 октомври 2018г.

Публикувано на 25.05.2018г.

Сдружение „Център на НПО в Разград” управлява Консултативен център по проблемите на домашното насилие в Разград, като иновативна социална услуга в общността. В
Центъра се прилагат 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. 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>. Администрира Център за работа с доброволци, част
от мрежата на Национален алианс за работа с доброволци.Сдружение „Център на НПО в Разград” е член на Съвета по прилагане на Актуализираната стратегия за реформа в
съдебната система към Министерски съвет на Република България (2016-2017).

„Проектът се изпълнява по Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова
помощ с рег. №93-00-157/15.05.2018г., сключен с Министерство на правосъдието”.
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