Всеки човек, на когото сте помогнали, е спасен

С тези думи започна своето изказване Светлин Симеонов, директор на дирекция в
Областна администрация гр. Разград и заместник-председател на ОСПДН, който заяви, че
помощта на всеки един професионалист е ценна при превенция и защита от домашното
насилие. „Благодаря на всички институции и организации, допринесли с активната си
работа за развитието и утвърждаването на Местния механизъм за прилагане на ЗЗДН
и на Областния съвет за превенция на домашното насилие в област Разград. Нашата
съвместна дейност позволи област Разград да е водеща в България и да задава модели
и стандарти за работа в сферата на превенцията и защитата от домашно насилие.“
Дирекция „Социално подпомагане“ гр. Разград беше домакин на работна среща на социални
работници, полицейски служители и експерти от граждански организации. По време на
срещата бяха обсъдени актуални случаи и беше проведена дискусия за механизмите на
сътрудничество и партньорство при прилагане на ЗЗДН от компетентните институции.
Радостина Неделчева, директор на
Дирекция „Социално подпомагане“ гр. Разград,
сподели, че се наблюдава увеличаване на случаите на домашно насилие през последната
една година, което се отчита и от МВР също. Адвокат Ивелина Игнатов изрази
първоначален скептицизъм спрямо твърдението за увеличение на случаите на домашно
насилие поради COVID-мерките. Според нея наистина има увеличение на регистрираните
случаи на насилие в семейството през 2021г.
Адвокат Ивелина Игнатова сподели за трудности в социалната работа в община Кубрат
поради липсата на психолог за кризисна интервенция. В тази връзка беше обсъдено има ли
в град Разград институция, която може да предложи консултации с жертвите по време на
криза или в началото на работата по случай, когато е най-уязвима. Радостина Неделчева
поясни, че наистина съществува затруднение с психолог за кризисна интервенция и даде
пример с последния случай на жестоко убийство на жена с 3 деца. Дирекция „Социални
подпомагане“ е потърсила съдействие на психолог от ОДМВР гр. Разград.
Георги Милков благодари аз добрата съвместна работа на Координатора по ЗЗДН в РУ на
МВР гр. Разград Димитър Александров, който от своя страна информира, че регистрираните
случаи на домашно насилие в РУ на МВР гр. Разград са се увеличили през 2021 г. Социални
работници подкрепиха извода на МВР за наблюдаваното увеличение на регистрираните
сигнали за домашно насилие.
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Въпросът за бездействието или отказ от искова молба от страна на жертвата на домашно
насилие повдигна Глория Костова, началник-отдел „Закрила на детето“ в ДСП гр. Разград.
Според нейния опит жертвите, които нямат подкрепа от близки или семейство, не
предприемат действия за защита от насилие в семейството. „Най-важното е да помогнеш
на пострадалите да разберат, че са жертви (б.а. на домашно насилие).“ изрази мнение
юрисконсулта Силвия Иванова. Глория Костова сподели, че според нея осъзнаването е
пътя, който изминаваш за да изследваш себе си. „Ние често се срещаме с болката (б.а. на
хората) и техните травми.“
Адвокат Ивелина Игнатова завърши с необходимостта да се популяризира работата и
резултатите при защита от домашно насилие – за да се покаже, че преживял домашно
насилие човек се е спасил и е полезен.
Инициативата се организира от сдружение „Младежки форум 2001-Разград“ в рамките на по
проект „Чуй ме“, финансиран по договор с Министерство на правосъдието.
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Проект „Търся безопасна точка!“ се изпълнява по Договор за предоставяне на безвъзмездна
финансова помощ с рег. №93-00-263/17.08.2021г., сключен с Министерство на правосъдието
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