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ПРОЕКТ “ДОМАШНО НАСИЛИЕ! STOP!” 

 

 

 

Проектът съответства в пълна степен на планираните цели и приоритети за 
2019г. по приложение на ЗЗДН, защото предлага осигуряване на защита, 
възстановяване и реинтеграция на пострадали от домашно насилие, чрез 
своевременно предоставяне на качествени услуги. Проектното предложение 
включва дейности за осигуряване на услуги за работа с извършители на 
домашно насилие, с оглед предотвратяване на рецидиви на домашно насилие. 
В Апелативен район София е планирана дейност за подобряване на 
политиките по превенция и защита от домашно насилие, чрез извършване на 
мониторинг и анализ по прилагане на ЗЗДН (2015-2018). 

Краткосрочни цели: 1. Организиране на специализирана подкрепа за жертви и 
извършители на домашно насилие в съответствие с ЗЗДН.  

2. Подобряване на политиките по превенция и защита от домашно насилие, чрез 
извършване на мониторинг и анализ по прилагане на ЗЗДН (2015-2018) в 
Апелативен район София. 

Дългосрочни цели: 1.Осигуряване на защита, възстановяване и реинтеграция 
на пострадали от домашно насилие, чрез своевременно предоставяне на 
качествени услуги. 2. Осигуряване на услуги за работа с извършители на 
домашно насилие, с оглед предотвратяване на рецидиви на домашно насилие. 

Целеви групи: 

Жертви на домашно насилие и техните семейства; Извършители на домашно 
насилие; Експерти и професионалисти (вкл.подкрепящи специалисти); Екип на 
проекта и експерти; 

Дейности:  

Дейностите включват социално, психологическо и правно консултиране за 
пострадали и извършители от домашно насилие. Задълбочава се работата за 
подкрепа на пострадалите от домашно насилие, чрез разширяване на обхвата 
на Програмата за превенция на домашното насилието в училище в Апелативен 
район София, като се надградят постигнатите добри резултати. Чрез 
информационна кампания се популяризира Законът за защита от домашното 
насилие. В Апелативен район София е планирана дейност за подобряване на 
политиките по превенция и защита от домашно насилие, чрез извършване на 
мониторинг и анализ по прилагане на ЗЗДН (2015-2018). За ефективно 
управление на екипа и високо качество на предоставените услуги са планирани 
дейности за управление и мониторинг. 
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Очаквани резултати:  

 Организирана е специализирана подкрепа за пострадали и извършители 
на домашно насилие в съответствие с ЗЗДН.  

 Подобрени са политиките по превенция и защита от домашно насилие, 
чрез извършване на мониторинг и анализ по прилагане на ЗЗДН (2015-
2018) в Апелативен район София. 

Период на изпълнение 21 май 2019г. – 21 ноември 2019г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проект „Домашно насилие! STOP!“ се финансира от Министерство на правосъдието. 

Сдружение „Център за съзидателно правосъдие” 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>. Център за съзидателно правосъдие 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>. Сдружение „Център за съзидателно правосъдие” е член на Съвета по прилагане на Актуализираната 

стратегия за реформа в съдебната система към Министерски съвет на Република България (2016-). 
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