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Центърът на НПО в Разград организира обучение за
полицейски служители, социални работници и
магистрати от седемте общини на област Разград.
Обучението е по проекта „Партньорство и иновации
за превенция на домашното насилие” , съобщи
председателят на Центъра Георги Милков. Форумът
ще се проведе  на 7 и 8 март в хотел „Кованлъка” в
местността „Пчелина”. Лектор ще бъде професор Нели
Бояджиева от  СУ “Свети Климент Охридски”.

По думите на Милков целта на обучението е да
надгради придобитите знания на полицейски
служители, социални работници, съдии, прокурори и
юристи за работа по проблема с домашно насилие.
Той подчерта, че  участието на представители на
различни институции, ангажирани по проблема, има
за цел да се направи оценка на напредък по
приложението на Местния механизъм за приложение
на Закона за защита от домашно насилие /ЗЗДН/,

оценка на правната рамка и съдебна практика на Закона за защита от домашно насилие и обмен на
добри практики за работа с жертви на насилие на местно ниво, както и с извършители.

Проектът е на стойност 27 560 лв. и  се финансира от Министерството на правосъдието.  По проекта
се предвижда разработване на наръчник за обучение на специалисти по случаи на домашно насилие, 
както и предоставяне на психологическа, социална и правна подкрепа на жертви  и извършители. 

През последните осем години към Центъра на НПО в лудогорския град действа успешно
Консултативен център по проблемите на домашното насилие. Консултативният център продължава да
прилага възстановителни програми за жертвите и специализирани програми за извършители на
насилие. Специалистите оказват безплатна подкрепа и съдействие на жертви и извършители.
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