България, Разград 7200, пк 237, жк “Освобождение”,
блок 34, етаж 1; Тел.: 0898 552 688
email: office@ngorz.org, www.ngorz.org
facebook: Консултативен център по проблемите
на домашното насилие в Разград/AdvCenRz
Проектът се финансира от Министерство на
правосъдието, Договор No9300155/21.05.2019 г.

КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР ПО ПРОБЛЕМИТЕ
НА ДОМАШНОТО НАСИЛИЕ ПРЕДЛАГА:

НИЕ ЩЕ ВИ ПОМОГНЕМ:

1. Достъп до професионална помощ и
подкрепа на пострадали от домашно
насилие;
2. Безплатна социална, психологическа и
юридическа подкрепа;
3. Безплатно участие във Възстановител
на програма за жертвите и Специал
изирана програма за извършители на
домашно насилие;
4. Достъп до индивидуална и групова ра
бота на пострадалите.
5. Съдействие при подготовка на доку
менти за издаване на Заповед за неза
бавна защита по ЗЗДН;
6. Процесуално представителство пред
компетентния районен / окръжен съд;
7. Опазване тайна по отношение на сиг
налите за домашно насилие.

1. Ако срещу Вас се упражнява
домашно насилие;
2. Ако има пряка и непосредстве
на опасност за живота и Ваше
то здраве!
3. Ако сте жертва на психологи
чески и сексуален тормоз;
4. Ако имате нужда от подкрепа,
съвет или да проведете дис
кретен разговор с професио
налисти.
5. За намаляване на негативните
преживявания, емоции и стрес.

ВНИМАНИЕ!
ДОМАШНО
НАСИЛИЕ!

Какво е домашно насилие?

КЪДЕ ДА ПОТЪРСЯ ПОМОЩ?

Домашно насилие е всеки акт на
физическо, психическо или сексуално
насилие, както и опитът за такова наси
лие, принудителното ограничаване на
личната свобода и на личния живот, из
вършено спрямо лица, които се нами
рат или са били в семейна или родстве
на връзка, във фактическо съпружеско
съжителство или които обитават едно
жилище (Закон за защита от домашно
насилие/ЗЗДН).
За психическо и емоционално на
силие върху дете се смята и всяко до
машно насилие, извършено в негово
присъствие (чл.2, ал. от ЗЗДН).

Министерство на вътрешните работи
(телефон за спешни обаждания 112):
“Аз съм жертва на домашно насилие,
помогнете ми!”
Център за спешна медицинска помощ
(телефон за спешни обаждания 112):
“Имам наранявания от нанесен побой,
помогнете ми!”
Семеен лекар, болница, здравен цен
тър: “Имам наранявания от нанесен
побой, помогнете ми!”
Консултативен център по проблемите на
домашното насилие (тел. 0898552688):
“Аз съм жертва на домашно насилие,
помогнете ми!”
Дирекция „Социално подпомагане“: “Аз
съм жертва на домашно насилие, по
могнете ми!”
Адвокат: “Аз съм жертва на домашно
насилие, какви са правата ми?”

ЗА ДА ПОЛУЧА ЗАЩИТА Е
1. Медицински документи за уста
новено домашно насилие (от
предишен случай); издава се от
личен лекар, съдебен лекар, спе
шен център, медицински център,
болница (може и от пред ходни
години!).
2. Протокол за предупреждение
(чл. 65 от ЗМВР); издава се от
районен инспектор на МВР, дежу
рен полицай в РУ на МВР или от
патрул/охранителна полиция; мо
же и от предходни години!
3. Акт за раждане на децата до 18 г.
(непълнолетни деца);
4. Удостоверение за сключен граж
дански брак;
5. Удостоверение за родствени
връзки;

ДОБРЕ ДА СЕ СНАБДЯ С:
6. Акт за собственост на имот/нота
риален акт;
7. Трите имена и телефон за контакт
на свидетели на извършеното до
машно насилие;
8. Трите имена, ЕГН и адрес на из
вършителя на домашно насилие
(от лична карта);
9. Настоящ адрес на извършителя,
на който да бъде призован;
10. Заповед за защита, издадена от
Районен съд за предишен инци
дент;
11. Други документи  според потреб
нос тите и спецификата на акта на
домашно насилие.

