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Цел: Укрепване капацитета на сдружение “Център на НПО в Разград” като ресурсна 
организация за предоставяне на социални услуги и програми за възстановяване на жертвите 
на насилие и техните семейства на територията на община Разград, както и разработване и 
прилагане на програми за извършителите на насилие. 

Задачи:  
1. Създаване на Консултативния център за домашно насилие в няколко основни 

направления: 

- Предоставяне на експертни и социални услуги на жертви на домашно насилие и 
извършители на насилие от община Разград; 

- Специализирана служба за жертви на насилие и извършители на насилие за 
изпълнение на мерките по чл. 5, ал.1, т.5 и 6 от Закона за защита срещу домашно 
насилие; 

2. Изграждане на екип от граждански активисти и НПО, доставчици на социални услуги в 
основни области за работа с жертви на насилие – прилагане на нетрадиционни и 
интерактивни техники за работа с жертви на насилие; взаимодействие с институции; 
семейно консултиране и др.;    

3. Развитие капацитета на сдружение “Център на НПО в Разград” като местна организация 
за работа с жертви на насилие – жени и деца; 

 

Целева група:  

Преки ползватели на проекта са повече от 100 жени и деца в неравностойно социално 
положение и жертви на насилие от ромската, турската и българска етнически общности от 
община Разград. Очакваме да имаме и между 5-10 мъже-клиенти като жертви на насилие. 

Около 30-40 извършители на насилие – мъже и жени, насочени от Районен съд – Разград, с 
влязло в сила решение по Закона за защита срещу домашно насилие. Те ще ползват услугите 
на специалистите от Консултативния център за домашно насилие и ще участват в Програма 
за възстановяване от преживяно насилие и в специализирана програма за работа с 
извършителите на насилие. За тях ще бъдат организирани   консултации, беседи, безплатна 
съдебна защита по закона за Защита срещу домашно насилие.  

Косвени ползватели: Около 50 човека - партньори на проекта, представители на институции, 
които са ангажирани с проекта, членове и доброволци на неправителствени организации, 
които представят социални услуги и защитават човешките права и жертвите на насилие. 
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Дейности:  

• Създаване и развитие на Консултативен център за домашно насилие;  

• Създаване и развитие на Специализирана службата за жертви на насилие и 
извършители на насилие за изпълнение на мерките по чл. 5, ал.1, т.5 и 6 от Закона за 
защита срещу домашно насилие;  

• Разработване на програма за възстановяване на пострадали от домашно насилие в 
изпълнение на мерките по чл. 5, ал.1, т. 6 от Закона за защита срещу домашно 
насилие;  

• Разработване на специализирана програма за извършители на насилие в изпълнение 
на мярка по чл.5, ал.1, т. 5 от Закона за защита срещу домашното насилие;  

• Информационен ден в град Разград;  
 

Очаквани резултати:  

- В Разград е създаден Консултативен център за домашно насилие с капацитет за 
подкрепа на жени и деца, жертви на насилие. 

- Създадена е пилотна Служба за жертви на насилие и извършители на насилие за 
изпълнение на мерките по чл. 5, ал.1, т.5 и 6 от Закона за защита срещу домашно 
насилие; 

- За първи път в Разград са разработени и се прилагат специализирана програма за 
извършители на насилие и програма за възстановяване на пострадали ор домашно 
насилие в изпълнение на мерките по чл. 5, ал.1, т.5 и 6 от Закона за защита срещу 
домашно насилие; 

- Осигурена ефективна защита на жертви на домашно насилие – жени и деца; 

- Консултативния център за домашно насилие предоставя безплатна своевременна и 
полезна информация, консултации и съвети на жени в неравностойно положение от 
различните етнически малцинства от община Разград; 

- Консултативния център за домашно насилие предоставя специализирана 
психологическа подкрепа от специалисти за преодоляване и разрешаване на семейни, 
битови, емоционални други проблеми; 

- Обучен е екип от специалисти за работа в службата за жертви на насилие и 
извършители на насилие; 

- Организиран е информационен ден за повишаване на информираността на 
обществеността за дейността на Консултативния център за домашно насилие; 

- Организирана е широка информационна кампания за проблема с насилието и за 
популяризиране на службата за жертви на насилие и извършители на насилие;   

 
Населено място за осъществяване на проекта: гр. Разград 
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