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“Едно сърце – две лица” 

 

Проект “Едно сърце – две лица” се осъществява от Сдружение „Младежки форум 

2001-Разград” от началото на месец юни 2020г. на територията на област Разград. Основната 

цел на проекта е укрепване капацитета на сдружение „Младежки форум 2001 – Разград“ да 

предоставя качествени програми за превенция на домашно насилие чрез подкрепа и 

рехабилитация. 

При реализиране на проектните дейности 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 три основни дейности:  

1) Консултативна помощ за жертви на домашно насилие – предоставяне на 

професионална помощ и подкрепа за възстановяване и реинтеграция. 

2) Консултативна помощ за извършители на домашно насилие – специализирана 

подкрепа за справяне с гнева и агресията. 

3) Привличане на обществеността и информационна кампания - увеличаване на 

обществената информираност по проблема и привличане на по-широка подкрепа. 

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

Полицейски служители; Социални работници; Районни съдии; Журналисти;  Учители; 

Граждански активисти; Прокурори, които имат опит по темата ЗЗДН. 

 Очаквани резултати: Предоставена професионална подкрепа и консултативна помощ 

за жертви и извършители на домашно насилие. Увеличено въздействие на проекта и 

привличане на обществеността чрез информационна кампания. 

Проект „Едно сърце – две лица” се осъществява от сдружение „Младежки форум 2001 

– Разград“, с финансовата подкрепа на Министерство на правосъдието. Проектът се 

реализира с  

Водещ кандидат в инициативата е Сдружение „Младежки форум 2001-Разград” и 

партньор: сдружение „Център за подкрепа на жени в село Стражец“.  

  Период на изпълнение: 5  месеца, 08.06.2020г.-08.11.2020г. 
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