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Проект „Създаване на Консултантско бюро по проблемите на 

насилието сред жените” 
 
Основна цел: Развиване капацитета на сдружение “Център на НПО в Разград” като 
местна ресурсна организация за предоставяне на социални услуги в подкрепа на 
жени и девойки - жертви на насилие на територията на община Разград. 
 
Конкретни цели:  

 Създаване на Консултантско бюро за работа с жени и девойки, жертви на 
насилие; 

 Да се изследват обществените нагласи към насилието като се проучи проблема с 
насилието сред жените в Разград;  

 Да се обучат екипи от граждански активисти и НПО-доставчици на социални 
услуги за работа с жени, жертви на насилие – прилагане на интерактивни 
техники за работа с жертви на насилие; взаимодействие с институции; семейно 
консултиране и др.;    

 Да се организира широка информационна кампания за проблема с насилието и 
трафика на жени. 

 
Основни дейности: Проучване на общественото мнение сред жени и девойки и млади 
хора в Разград, Двудневен семинар за работа с жени, жертви на насилие, Двудневни 
учебни посещения при партньорите на проекта, Консултантско бюро – социален 
консултант, психолог, юрист, Отпечатване на дипляна с тираж 3000 броя; 
публикации в местните медии; Кръгла маса; Интернет-страница за популяризиране 
на дейността по проекта.  
 
Очаквани резултати:  

 В Разград е създадено  Консултантско бюро с капацитет за подкрепа на жени и 
девойки, жертви на насилие; 

 Обучен е екип от специалисти за работа в Консултантското бюро с жени, жертва 
на насилие; 

 Организирана е широка информационна и изследователска кампания на 
проблема с насилието сред жените на местно ниво;  

 Повишена е информираността на жените от рисковите групи за проблема с 
насилието; различните форми, под които се проявява, как да го разпознават, 
къде могат да съобщят и да потърсят подкрепа в случаи на насилие; 

 Посетени са 2 центъра в България, работещи с жертви на насилие, установено е 
полезно партньорство с техните екипи за повишаване капацитета на 
специалистите от Консултантското  бюро, за обмяна на опит и добри практики с 
жертвите на насилие; 

 Подобрена е координацията между институциите, които са пряко ангажирани със 
закрилата на жени и девойки и жертвите на насилие;  

 
Партньори на проекта: Регионална дирекция за социално подпомагане - град 
Разград, Регионална инспекция за опазване и контрол на общественото здраве, 
Районно полицейско управление – Разград, сдружение „Център за подкрепа на жени 
– с. Стражец”   
 
Продължителност: април – септември 2007г.  
Местоположение: град Разград  


