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26 жертви на домашно насилие са получили помощ от екипа на Консултативния център в Разград. Случаите на насилие
са установени от началото на годината до края на септември, това съобщи Георги Милков , председател на центъра. Той
посочи, че тази социална услуга е създадена по проекта „Партньорство и иновации за превенция на домашното насилие
в област Разград”. Той се изпълнява от Центъра на НПО в лудогорския град.

Милков посочи, че целта на проекта е да надгражда
придобитите знания на полицейски служители, социални
работници, съдии, прокурори и юристи за работа по
проблема с домашно насилие. Той отчете, че се е подобрило
взаимодействието между ангажираните институции,
подписали Местен механизъм за прилагане на Закона за
защита от домашно насилие.
В петък партньорите по проекта обобщиха постигнатите
резултати. В срещата участваха Нели Генчева, съдия в
Районния съд в Разград, говорителят на Областната
дирекция на МВР Илияна Георгиева, директорът на дирекция
„Социално подпомагане” Радостина Неделчева, Илиян
Станев от Районното полицейско управление в Разград и

Глория Костова от отдел „Закрила на детето”.
Нели Генчева обяви, че през последните девет месеца в Районния съд са образувани 22 съдебни дела по Закона за
защита от домашно насилие. От тях 12 са приключили с решение, 6 са прекратени, а останалите са висящи. По думите
й, продължава тенденцията за едновременно физическо и психическо насилие. Генчева посочи, че при 30% от делата
има данни, че децата са присъствали на сцените на насилие. В 90 на сто от делата е поискана незабавна защита,
прекратените производства са шест, а в три от случите жертвите са оттеглили молбите си, допълни Нели Генчева.
По време на срещата Глория Костова от отдел „Закрила на детето“ обяви, че пет деца са изведени от семействата,
заради случаи на домашно насилие. По думите й, много често се наблюдава скрито насилие и това се вижда по
агресивното поведение на децата в училище, които копират модела, на който са свидетели у дома.
В помощ на ангажираните с проблема домашно насилие се разработва „Наръчник за обучение на специалисти, които
работят по случаи на домашно насилие“. Той трябва да излезе от печат през следващата седмица. В него са описани
основните подходи в социалната работа за подпомагане на жертвите и начините за справяне с проблема.
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