
 

 
 

 

Проект “Търся безопасна точка” 

 

Проект “Търся безопасна точка” се осъществява от Сдружение „Младежки форум 

2001-Разград” от месец август 2021г. на територията на област Разград. Основните цели на 

проекта са предоставяне на психологическа, социална и правна подкрепа на пострадали и на 

извършители на домашно насилие, както и повишаване на обществената информираност за 

домашното насилие и достигане до повече пострадали. 

Активно се прилагат Възстановителни програми за пострадали от домашно насилие и 

Специализирана програма за извършители на домашно насилие. Увеличава на обществената 

информираност по проблема и привличане на по-широка подкрепа е друг важен приоритет. 

Проектната инициатива включва две основни дейности: Дейност 1.Предоставяне на 

консултации и правна помощ на жертви и извършители на домашно насилие. Поддейност 

1.1.Програми за възстановяване и помощ на лица, пострадали от домашно насилие и 

мобилна социална работа в общността; Поддейност 1.2. Специализирана програма, 

посещавана от лица, които са осъдени по ЗЗДН за извършено домашно насилие. Дейност 2. 

Програма за популяризиране на добрите практики при превенция на домашното насилие и 

правната рамка (ЗЗДН) чрез публикации в печатни и електронни медии, активно използване 

на социални медии и мрежи, организиране на пресконференции. 

Целеви групи: Основни: Жертви на домашно насилие; Извършители на домашно 

насилие; Допълнителни: Полицейски служители; Социални работници от област Разград; 

съдии и прокурори от област Разград; образователни специалисти, юристи, здравни 

работници, кметове, общински съветници. 

 Очаквани резултати: Предоставени са професионални консултации, подкрепа, 

съдействие и правна помощ на жертви на домашно насилие, включително мобилна 

социална работа. Организирана е Специализирана програма за лица, които са осъдени по 

ЗЗДН за извършено домашно насилие, в която се предоставят консултации, подкрепа, 

съдействие, информиране от квалифицирани специалисти (вкл.мобилни приемни). 

Разширяване обхвата на предоставяне услуги за жертви и извършители на домашно 

насилие, чрез активна мобилна социална работа в малките населени места в 7 общини на 

област Разград. Популяризиране на добрите практики при превенция на домашното 

насилие и правната рамка (ЗЗДН) чрез активна работа със социални медии, публикации, 

стикер, банер, пресконференции. 

Проект „Търся безопасна точка” се осъществява от сдружение „Младежки форум 2001 

– Разград“, с финансовата подкрепа на Министерство на правосъдието. Водещ кандидат в 

инициативата е Сдружение „Младежки форум 2001-Разград” и партньор: сдружение 

„Център за подкрепа на жени в село Стражец“.  

  Период на изпълнение: 4 месеца, 17.08.2021г.- 17.11.2021г. 


