“Тя не може да говори, но ние няма да мълчим!”
Проект “Тя не може да говори, но ние няма да мълчим!” увеличава
информираността на обществото по отношение на начините за действие при
случай на домашно насилие. Инициативата надгражда усилията на Център за
съзидателно правосъдие за превенция на домашното насилие през последните
15 години в Лудогорието. Осигурява се безплатна социална, психологична и
правна помощ на жертви и извършители на домашно насилие, което е много
важен фактор за обедняващото население в област София и останалите 27
области в страната.
Проектът е насочил приоритетно усилия за: 1.Защита, възстановяване и
реинтеграция на пострадалите от домашно насилие, с оглед предотвратяване на
рецидиви и предоставяне на качествени услуги за жертвите; 2.Услуги за работа с
извършители на домашно насилие; 3. Превенция и защита от домашното
насилие, чрез информация по темата и популяризиране на успехи и добри
практики в работата на институциите.
Целеви групи: 1. Жертви на домашно насилие; 2. Извършители на
домашно насилие. Проектът има косвено въздействие върху непреките
бенефициенти от проекта – професионалисти от компетентните институции, като
представители на цялото общество, което има нужда от обществена сигурност,
икономическа активност и здрави семейни връзки.
Очаквани резултати: 1. Оказана е подкрепа на пострадали от домашно
насилие; 2. Предоставени са услуги на извършители на домашно насилие;
3.Повишава се обществената информираност за домашното насилие; 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;
Център за съзидателно правосъдие изпълнява своя обществен
ангажимент да работи последователно пред последните 15г. за развитие на
нови социални услуги, с фокус подкрепа на пострадали и извършители на
домашно насилие. Консултативният център по проблемите на домашното
насилие е част от Сдружение „Център за съзидателно правосъдие.”
Консултативният център предоставя социални услуги и програми за
възстановяване на пострадали от домашно насилие и техните семейства, като
разработва и прилага програми за извършители на насилие. Нашата
организация полага системни усилия за създаване на устойчивост за откриване
на нова социална услуга „Кризисен център за жертви на домашно насилие и
трафик“ в Община Разград.
Период на изпълнение: 08.06.2020г.- 08.11.2020г., с финансовата
подкрепа на Министерство на правосъдието.
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