Разград

Ра отна среща „Какви са първичните
сигнали на домашното насилие – как да го
спрем, преди да е започнало?“
преди 4 часа · Razgrad News

Заместник о ластният управител Евгени Драганов участва в ра отна среща „Какви са първичните
сигнали на домашното насилие – как да го спрем, преди да е започнало?“. Дискусията е организирана
от сдружение „Младежки форум 2001 – Разград“, сдружение „Център за съзидателно правосъдие“ и
ОДМВР-Разград, провела се в конферентната зала на ОДМВР-Разград.

Г-н Драганов поздрави участниците в срещата за ангажираността на институциите, които представляват,
по темата с домашното насилие. Той припомни, че в Разград е създаден и активно ра оти първият
О ластен съвет за превенция на домашното насилие. Това съдейства за подо ряване на процеса на
партньорство по про лема „домашно насилие” между компетентните институциите, чрез укрепване на

сътрудничеството, о мен на информация, професионален опит, до ри практики – коментира заместник
о ластният управител.

„Най-отчетливият резултат за последните четири години е повишената информираност на о ществото
и подо рена координация между институциите, в резултат на партньорството между администрацията
и неправителствения сектор. Изграден е ра отещ механизъм за участие на всички институции за

разрешаване на всяка ситуация с домашно насилие, което отчитаме за важен елемент от съвместната
ра ота. Всички ангажирани по темата професионалисти, експерти и специалисти имат сериозен принос
през последните години домашното насилие в Лудогорието да стане една от важните о ществени теми,
които до иват все по-сериозна тежест.“ – заяви г-н Драганов.

Сред постиженията в съвместната ра ота между институциите по темата за домашното насилие г-н
Драганов изтъкна и създаването на Кризисен център за жертви на насилие, който предстои в скоро
време да ъде открит.
В срещата участваха и председателят на О щински съвет-Разград Надежда Радославова, районният
прокурор Лю омир Георгиев, представители на съда, прокуратурата, полицията, неправителствения
сектор, социални институции и други.

