ПРОЕКТ „ИСКАМ НЯКОЙ ДА МЕ ЧУЕ” - ПОДКРЕПА ЗА ЖЕРТВИТЕ НА
ДОМАШНО НАСИЛИЕ!”

Проектът е отговор на потребността от гарантиране на достъпни, гъвкави и качествени
услуги за жертвите и извършители на домашно насилие, с акцент върху високо уязвимите
групи и населението в малките градове и села на Област Разград. Чрез предоставяне на
гъвкави и мобилни услуги ще се посрещнат потребностите на пострадалите и ще се
предостави решение на проблема, свързан с неидентифицираното домашно насилие и
ограничения достъп до услуги за пострадали от малките населени места. Проектът предлага
дейности, които са пряко насочени към мониторинг на ЗЗДН и изследване на добри
национални и европейски практики за превенция на социалния феномен.
Основна цел на проекта е осигуряване подкрепа на жертвите на домашно насилие и
работа с извършители на домашно насилие, с цел ресоциализация и превъзпитание.
Специфичните цели са ориентирани към повишаване качеството и ефективността на
услугите за жертви на домашно насилие, улесняване достъпа на пострадалите и
извършителите до програми и услуги, както и стимулиране на сътрудничеството между
компетентните институции при работа по случаи на домашно насилие.
Целеви групи:1.Пострадали от домашно насилие - жертви на домашно насилие, в това
число деца и възрастни хора; 2. Семействата и близките на пострадалите от домашно
насилие2. Извършители на домашно насилие; 3. Съдиите; 4. Прокурори; 5. Юристите от
област Разград; 6. Представителите на институции и организации, имащи отношение към
„домашното насилие“; 7. Обществото като цяло, с фокус жителите на област Разград, с
активно включване на медиите.
Дейности:Дейност 1. Подкрепа за пострадали от домашно насилие;под-дейност 1.1.
«Искам някой да ме чуе» - осигуряване на защита, възстановяване и реинтеграция на
пострадали от домашно насилие, чрез своевременно предоставяне на качествени услуги.; поддейност 1.2. Гореща телефонна линия; под-дейност 1.3.«Супервизия – умението да не
«прегориш» на работното място»” Дейност 2. Осигуряване на услуги за работа с извършители,
с оглед предотвратяване рецидива на домашното насилие; под-дейност 2.1. Кой съм аз?
извършителите на домашно насилие и различните форми на посегателство; под-дейност
2.2.„Мобилни екипи - лесен достъп до професионални услуги в подкрепа на жертви и
извършители на домашно насилие”; Дейност 3. Мониторинг и прилагане на ЗЗДН в
Апелативен район Варна– чл. 6, ал. 7, т. 1 ЗЗДН; под-дейност 3.1. Изграждане на екип за
самопомощ и подкрепа на лицата, пострадали от домашно насилие; под-дейност
3.2.Осигуряване на „безопасна точка за жертва на домашно насилие” – провеждане на анкетно
проучване, сред институциите, които прилагат ЗЗДН;под-дейност 3.3.Мониторинг на
дейността по прилагане на Закона за защита от домашното насилие в област Варна; подМладежки Форум 2001 се стреми да постигне по-добра равнопоставеност на половете в организацията. Ние толерираме
самосъзнание у младежите и ги окуражаваме да участват във всички наши дейности
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дейност 3.4. Работни срещи „Какви са първичните сигнали на домашното насилие – как да го
спрем, преди да е започнало?”; Дейност 4: «Чуй ме - търся безопасна точка» - информационна
кампания по темата за домашното насилие в област Разград”
Очаквани резултати: Оказана е подкрепа за жертви на домашно насилие
(психологическа, социална, юридическа и процесуално представителство); работа
с
извършители на домашно насилие (превъзпитание и ресоциализация) – включване в
Специализирана програма за социално и психологическо консултиране; Активно въвеждане
на телефонното консултиране, като метод за справяне със срама и страха от извършеното
деяние над жертвите; Телефонното консултиране – метод за достъп до услуга за възрастни и
трудно подвижни хора; Мониторинг на ЗЗДН, чрез провеждане на анкетно проучване, сред
институции които прилагат ЗЗДН; мониторинг на съдебни дела в област Разград и Варна;
анализ на резултатите от мониторинг и наблюдение на съдебни дела; разширяване обхвата на
екипа на Сдружението, чрез активно въвличане на доброволци за работа; повишаване
информираността на обществото; супервизия на екипа.
Териториален обхват: Седемте общини на област Разград
Период на изпълнение: 6 месеца; 21.05.2019г. – 21.11.2019г.
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