ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА
2019г.
Важна година отчита сдружение „Младежки форум 2001 - Разград” в своя
календар. През 2019г. Младежки форум 2001 - Разград продължи да развива своя
капацитет в полето на борбата с домашното насилие. Сдружението осъществи важен
проект по темата, укрепи контактите с институциите, въвлече нови целеви групи и
засили своята активност в Областния съвет за превенция на домашното насилие в област
Разград. Задълбочени бяха отношенията с Центъра за съзидателно правосъдие в гр.
Разград и център за подкрепа на жени в село Стражец, с които имат дългогодишни
партньорски отношения през последните близо 20 години.
„Младежки форум 2001 - Разград” за първи път в област Разград създаде
местен модел за социално въздействие и превенция на децата в риск в края на 90-те
години на миналия век. Повече от 20 години сдружение „Младежки Форум 2001 –
Разград” обединява младите хора от град Разград, организира младежки кампании и
инициативи. Притежава сериозен опит в работа с деца с асоциално поведение, социално
слаби, отпаднали от училище и други уязвими групи. Сдружението има съществен
принос в областта на културата, науката, образованието и развитието на младежките
общности, чрез въвличане на млади хора в полезни обществени инициативи.
Организацията е доставчик на социални услуги за уязвими групи (2003г.).
Проект „Искам някой да ме чуе” - подкрепа за жертвите на домашно
насилие!”
Сдружение „Младежки форум 2001-Разград” реализира през 2019г., проект
„Искам някой да ме чуе” - подкрепа за жертвите на домашно насилие!, с финансиране
от Министерство на правосъдието. 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 работа с извършители (социално и психологическо
консултиране); Активно въвеждане на телефонното консултиране, като метод за метод
за достъп до услуга за възрастни и трудно подвижни хора; проведен мониторинг на
ЗЗДН, чрез провеждане на анкетно проучване сред институции и наблюдение на
съдебни дела в област Разград и Варна; разширяване обхвата на екипа на Сдружението,
чрез активно въвличане на доброволци за работа; повишаване информираността на
обществото; супервизия на екипа.
Проектът надгражда постигнатите резултати до момента в процеса на превенция
на домашното насилие в област Разград, като разширява полето на приложение на
възстановителни програми за жертви и специализирани програми за извършители на
домашно насилие, както се повишава чувствителността у подрастващите (деца и
младежи) за домашното насилие, чрез осъществяване на фокусирани програми за
превенция в училища в малките и отдалечени населени места. Проектът отговори на
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нуждите на жертвите на насилие за широко достъпни психосоциални ресурси за помощ;
активна социална работа; предоставяне на юридическа подкрепа, в това число и
процесуално представителство пред компетентния съд; професионална работа с
извършители на домашно насилие; психологическо консултиране и преустановяване на
агресията, гнева и посегателството над жертвата; мониторинг на ЗЗДН, чрез анализиране
мнението и компетенциите на хората, които прилагат ЗЗДН.
Проектът допринесе за повишаване качеството и разширяване териториалния
обхват на действащите до този момент услуги за пострадали и извършители на домашно
насилие. Чрез мобилните и информационните услуги в по-малките население места се
повиши информираността и мотивацията на засегнатите от насилие лица да
предприемат необходимите мерки за защита и преодоляване продължителността на
насилието. Юридическите консултации са ключови по отношение на сигурността и
защитата.
Работна среща по проблемите на домашното насилие събра в края на месец
септември 2019г. в заседателната зала на ОД на МВР-Разград представители на
държавната и местната власт, прокуратурата, съда, полицията, социални и здравни
институции, адвокати и неправителствени организации. Дискусията на тема „Какви са
първичните сигнали на домашното насилие – как да го спрем, преди да е започнало?” се
проведе в рамките на проекта „Искам някой да ме чуе“ – подкрепа за жертвите на
домашно насилие“, реализиран от „Младежки форум 2001“ – Разград.
Да се обърне внимание на превенцията, тъй като в случаите на домашно насилие
институциите винаги действат пост фактум, бе едно от предложенията, около което се
консолидираха присъстващите на срещата. Разказани бяха конкретни случаи, по които е
работено в последните месеци, а представителите на полицията признаха, че след
криминализирането на домашното насилие имат повече правомощия и това определено
им помага при изпълнение на служебните задължения.
Заместник-областният управител Евгени Драганов поздрави участниците в
срещата за ангажираността на институциите по темата с домашното насилие. Той
припомни, че в Разград е създаден и активно работи първият Областен съвет за
превенция на домашното насилие. Това съдейства за подобряване на процеса на
партньорство по проблема „домашно насилие” между компетентните институциите,
чрез укрепване на сътрудничеството, обмен на информация, професионален опит, добри
практики– коментира заместник областният управител.
„Най-отчетливият резултат за последните четири години е повишената
информираност на обществото и подобрена координация между институциите, в
резултат на партньорството между администрацията и неправителствения сектор.
Изграден е работещ механизъм за участие на всички институции за разрешаване на
всяка ситуация с домашно насилие, което отчитаме за важен елемент от съвместната
работа. Всички ангажирани по темата професионалисти, експерти и специалисти имат
сериозен принос през последните години домашното насилие в Лудогорието да стане
една от важните обществени теми, които добиват все по-сериозна тежест.“, заяви г-н
Драганов. Сред постиженията в съвместната работа между институциите по темата за
домашното насилие Евгени Драганов изтъкна и създаването на Кризисен център за
жертви на насилие, който предстои в скоро време да бъде открит.
До месец август 2019 година в област Разград са били регистрирани 73 сигнала за
домашно насилие, като най-много са случаите в РУ-Кубрат – 37, следвани от РУ-Разград
– 30. В РУ-Исперих полицаите са работили по 5 сигнала, а в РУ-Лозница – 1.
Проведените беседи с извършители на домашно насилие са 85, колкото е броят и на
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съставените предупредителни протоколи, за последващ контрол пък са постъпили 39
заповеди по Закона за защита от домашно насилие.
Присъстващите имаха възможност да споделят опита си по прилагане на Закона и
създадените практики и нагласи в региона, обсъдени бяха нормативните промени през
последната година и взаимодействието между ангажираните институции. Изведени бяха
основните трудности, с които се сблъскват, като ниската информираност на жертвите,
нежеланието им да признаят проблема и т.н.
Интересни наблюдения сподели директорът на МБАЛ „Св.Иван Рилски“ д-р Гечо
Жеков, който разказа че в ежедневната си работа медиците забелязват нарастване на
агресията и наркоманиите. „Много хора идват в болницата в неадекватно състояние, в
резултат от злоупотреба с алкохол или наркотични вещества, което води и до
посегателства върху личността. Доста пациенти има и за психиатричното отделение и
случаите стават все повече. Деца посягат на родителите си и тук възниква въпросът за
възпитанието и какво правим ние като общество в тази посока“, коментира д-р Жеков.
В хода на срещата екипът на Консултативния център по проблемите на
домашното насилие в Разград разкри подробности около създаването на защитена среда
за жертвите. До края на месец октомври 2019 г. се очаква да бъде завършен
изграждащият се Кризисен център, с какъвто досега регионът не разполага. Припомнено
бе, че Областният съвет за превенция на домашното насилие в Разград е единственият
съществуващ в страната до момента. ОД на МВР-Разград работи по проблема с
домашното насилие от 2009 година съвместно с неправителствения сектор,
прокуратурата и съда.
Дискусията бе организирана от сдружение „Младежки форум 2001 – Разград“,
сдружение „Център за съзидателно правосъдие“ и ОДМВР-Разград. В срещата участваха
председателят на Общински съвет-Разград Надежда Радославова, районният прокурор
Любомир
Георгиев,
представители
на
съда,
прокуратурата,
полицията,
неправителствения сектор, социални институции и други.
Професионалисти от Разград участваха в посещение по темата за домашно
насилие в град Варна. Групата от област Разград включваше представители на
институциите и организациите, членуващи в Областния съвет за превенция на
домашното насилие към областния управител – полицейски служители, прокурори,
социални работници, образователни дейци, граждански активисти.
По време на първата работна среща в Районен съд-Варна, на която домакин е съдия
Ерна Жак-Якова Павлова – Председател, са обсъдени проблеми и добри практики при
прилагането на Закона, като са дискутирани различните аспекти на домашното насилие
– не само случаите, когато жертви са жени, но и тези в които пострадалите са деца или
възрастни хора. Поставен е въпросът за отклоняването на участниците в програми за
поправяне на насилници, например при напускане на населеното място или
емигрирането им в чужбина. Отчетена е нуждата от по-строги мерки за редовно
посещение и завършване на цялата програма за поправяне и проучване на
възможностите за изпълнение на съдебно решение по Закона за защита от домашно
насилие в рамките на Европейския съюз по линия на международното правно
сътрудничество. Разискван по време на срещата е проблемът с трудностите при
откриването на насилник, след отстраняването му от жилището, в което е живял.
Представени са случаи на сътрудничество между полицейски управления за решаване на
такива казуси. По време на дискусията е установен проблем с липсата в България на
регистър на програмите за работа с жертви на домашно насилие и с насилници и на
организациите, които ги предлагат.
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В ОД на МВР – Варна е проведена втора работна среща, домакин на която е
директорът на институцията ст. комисар Даниел Пашов. В нея се включват инспектори
от сектор „Охрана на обществения ред и териториална полиция“ и представители на
районните управления в морската столица, които имат пряко отношение по прилагането
на Закона. В хода на инициативата домакините оценяват високо Областния съвет за
превенция на домашното насилие в Разград, който е първият по рода си в страната
иновативен модел на междуинституционално сътрудничество в тази сфера, като
изразяват готовност да приложат добрата практика и в област Варна. Проявен е интерес
и към Програмата за превенция на домашното насилие в училищата, създадена от
Сдружение „Център за съзидателно правосъдие“. Представителите на ОДМВР-Варна
споделят полезни практики, като например изпращане на съобщения по факс от съда до
съответното полицейско управление при издаване на заповед за незабавна защита и
информирането на директорите на учебни заведения за случаи на домашно насилие в
семейства на деца, които посещават техните училища или детски градини.
Полицейските служители разясняват и как реагират при домашно насилие, изразяващо
се в телефонен тормоз.
Сдружение „Младежки форум 2001 - Разград” активно участва като партньор в
информационната кампания „Да заключим домашното насилие!”, която започна
Консултативният център по проблемите на домашното насилие (2019г.). Сдружението
популяризира кампанията в учебните заведения и сред младите хора, които имат
интерес по темата за домашното насилие.
„Младежки форум 2001 - Разград” е учредител и активен участник в работата на
Областен съвет за превенция на домашното насилие в област Разград (02. 2016г.), като
продължение на Местен механизъм за прилагане на Закона за защита от домашното
насилие в област Разград (2011г.). Сдружението организира мобилни приемни на
специалисти от Консултативния център по проблемите на домашното насилие в Разград
(2008г.). в малки населени места, отдалечени от областния център. Експерти на
организацията участваха в разработване на Програма за превенция на домашното
насилие в област Разград, приета на заседание на ОСПДН (2017г.).

Сдружение „Младежки форум 2001” за първи път в област Разград създаде местен модел за социално
въздействие и превенция на децата в риск в края на 90-те години на XX век (www.yf2001.org).
Организацията е регистрирана в обществена полза; учредена е през зимата 1998г., като обединение на
млади хора от град Разград. Сдружението осъществява проекти за деца със СОП (http://smile.yf2001.org),
млади правонарушители; организира застъпническа кампания за хората с увреждания; подпомага
пенитенциарната реформа (www.prison.yf2001.org); популяризира европейските ценности; дава нови
възможности за младите хора от етническите малцинства.
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