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В Разград ще бъде издаден наръчник за специалисти, 
които работят по случаи 
на домашно насилие

Разград, 18 октомври /Мариета Китанова, БТА/
Първият по рода си "Наръчник за обучение на специалисти, 
които работят по случаи на домашното насилие", ще бъде издаден в
Разград, съобщи днес Георги Милков, ръководител на Центъра на 
неправителствените организации в града.
Наръчникът ще излезе от печат през следващата седмица, в 
рамките на приключващия проект "Партньорство и иновации за 
превенция на домашното насилие в област Разград". В него 
детайлно са описани основните подходи в социалната работа за 
подпомагане на жертвите на домашно насилие и начините за 
справянето с проблема.
Проектът се финансира от Министерството на правосъдието и бе
осъществен за 10 месеца. Конкретните му цели бяха подобряване 
на взаимодействието между институциите при превенция на 
домашното насилие и предоставяне на психологическа, социална и 
правна подкрепа на пострадали от домашно насилие и на 
извършители на домашно насилие, припомни ръководителят му
Георги
Милков. 
Той обобщи резултатите, като заяви, че е създаден устойчив 
модел на партньорство между ангажираните институции по
проблема.
Организирано е било обучение на полицейски служители, социални 
работници и магистрати от всичките седем общини на Разградска 
област. Успешното партньорство с местните институции е
подобрило
качествено работата по предоставяне на реална защита от 
домашното насилие. Подобрена е била и работата на
Консултативния
център за превенция на домашното насилие в Разград.
На заключителната пресконференция мнения и препоръки за 
по-нататъшната съвместна работа изказаха и партньорите по 
проекта - Нели Генчева, съдия в Районния съд-Разград, Радостина 
Неделчева - директор на дирекцията "Социално подпомагане", 
Глория Костова - от отдел "Закрила на детето", Илияна Георгиева 
- от ОД на МВР, и Илиян Станев от Районното полицейско 
управление в Разград. 
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