НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ И ЗАЩИТА ОТ ДОМАШНО НАСИЛИЕ ЗА 2014 Г.

РАЗДЕЛИ И ЦЕЛИ:
РАЗДЕЛИ

Раздел І
Институционални и
организационни мерки
Раздел ІІ
Превенция
Раздел ІІІ
Обучение и квалификация
Раздел ІV
Защита, възстановяване и
реинтеграция на пострадалите от
домашно насилие/работа с
извършители
Раздел V
Законодателни мерки
Раздел VІ
Контрол и оценка

ОПИСАНИЕ НА ЦЕЛТА

ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗПЪЛНЕНИЕТО
НА ЦЕЛТА

Изграждане на институционални механизми за
координиране и мониторинг на дейностите по
превенция и защита от домашното насилие

Стандартизиран подход в изпълнението на дейности по
превенция и защита от домашно насилие

Повишаване информираността и чувствителността на
обществото по проблемите на домашното насилие

Разпознаваемост на явлението „домашното насилие” и
обществена нетърпимост към проявленията му

Повишаване капацитета на професионалисти и
представители на институциите, отговорни за
прилагане на мерките по превенция и защита от
домашно насилие
Осигуряване на качествена защита на пострадалите
лица и услуги за пострадалите и извършителите на
домашно насилие

Ефективност и висок стандарт в реализирането на
дейности по превенция и защита от домашно насилие

Усъвършенстване на законодателството в
областта на защита от домашно насилие и
социалната подкрепа на пострадалите и
синхронизирането му с европейски
законодателни практики
Изработване на механизми за мониторинг и
оценка на резултатите от прилаганата политика
по превенция и защита от домашно насилие

Промени в законови и подзаконови нормативни актове в
посока своевременна и адекватна защита и помощ на
пострадалите от домашно насилие

Предотвратени рецидиви на домашно насилие и
предоставяне на качествени услуги за пострадалите

Изготвяне на препоръки за усъвършенстване на
политиките по превенция и защита от домашно насилие

Описание
на
мярката

Отговорни
органи и
партньори за
изпълнение

Дейност

Срок за
изпълнение на
дейността

Очаквани резултати от изпълнението на дейността

Финансово
осигуряване
на дейностите

РАЗДЕЛ І. ИНСТИТУЦИОНАЛНИ И ОРГАНИЗАЦИОННИ МЕРКИ
Раздел І

Раздел І

Раздел І

Раздел І

Подписване на Национален
координационен механизъм за
помощ и подкрепа на пострадали
от домашно насилие
Разработване на механизъм за
финансово обезщетение при
нарушени права на лица по
Конвенцията на ООН за
премахване на всички форми на
дискриминация по отношение на
жените
Създаване на национална
структура (съвет) за
координиране на политиките по
превенция и защита от домашно
насилие
Разработване на национална
стратегия за намаляване на
домашното насилие

Отговорен орган:
МП

Април
2014 г.

Отговорен орган:
МВнР, МП,
МТСП, МВР

Декември
2014 г.

Приет Координационен механизъм за взаимодействие
на институциите при случаи на домашно насилие

Не е
необходимо
финансиране

Изработен и приет механизъм за финансово
обезщетение при нарушени права на лица по
Конвенцията на ООН за премахване на всички форми
на дискриминация по отношение на жените

Не е
необходимо
финансиране

Налична структура за координиране на политиките по
превенция на домашното насилие и насилието
базирано на пола

Не е
необходимо
финансиране

Изготвена национална стратегия за намаляване на
домашното насилие.

Норвежки
финансов
механизъм

Партньори: НПО

Отговорен орган:
МС
Ноември
2014 г.
Отговорен орган:
МП

Декември
2014 г.

Партньори: МВР,
МТСП, Съвета на
Европа
РАЗДЕЛ ІІ. ПРЕВЕНЦИЯ
Раздел ІІ

Разпространение на инициативи,
добри практики и доставчици на
социални услуги и механизми за
защита на пострадалите от
домашно насилие чрез
електронните страници на

Отговорен орган:
МВР, МТСП, МП,
МЗ, МОМН,
ДАЗД, АСП
Партньори: НПО

Улеснен достъп до информация за пострадалите от
домашно насилие лица.
постоянен

Не е
необходимо
финансиране

ангажираните институции.
Раздел ІІ

Раздел ІІ

Раздел ІІ

Раздел ІІ

Разработване и въвеждане на
превантивни програми сред деца
в различни възрастови групи
Организиране на кампании,
повишаващи обществената
чувствителност към домашното
насилие, със специален фокус
върху ромите и други уязвими
групи
Изследвания и събиране на
емпирични данни за случаи на
домашно насилие и насилие,
основано на полов признак,
включително и данни за ромско
население и други уязвими групи
Информационни кампании,
допринасящи за промените на
обществените нагласи към
домашното насилие

Отговорен орган:
МОМН, НПО

Юни 2014 г.

Своевременно идентифициране на домашно насилие
над деца. Заучаване на алтернативни на насилието
модели на комуникация и поведение
Публикуване на покана за набиране на проектни
предложения. Оценка, финансиране, координиране и
мониторинг върху изпълнението на проектите.

По бюджета
на МОМН,
проекти
240 000 Евро
Програма BG
12 на НФМ

Юни 2014 г.

Публикуване на покана за набиране на проектни
предложения. Оценка, финансиране, координиране и
мониторинг върху изпълнението на проектите.

200 000 Евро
Програма BG
12 на НФМ

Публикуване на покана за конкурс за набиране на
проектни предложения. Оценка, финансиране,
координиране и мониторинг върху изпълнението на
проектите.

170 588 Евро
Програма BG
12 на НФМ

постоянен

Отговорен орган:
МВР
Партньори: НПО

Отговорен орган:
МВР
Партньори: НПО

Отговорен орган:
МВР
Юни 2014 г.
Партньори: НПО

РАЗДЕЛ ІІІ. ОБУЧЕНИЕ И КВАЛИФИКАЦИЯ
Раздел ІІІ

Разработване и публикуване на
Обучителен наръчник за
социални работници

Отговорен орган:
МТСП

Декември
2014 г.

Раздел ІІІ

Обучение за социални работници
от Дирекции „Социално
подпомагане” за прилагане на

Отговорен орган:
АСП

Декември
2014 г.

Обучена мрежа от специалисти, чиято работа да бъде
насочена към подкрепа на жертвите на насилие;
създадено устойчиво партньорство между самите
специалисти и между институциите, които те
представляват.
Придобиване на умения от професионалистите,
работещи в социалната сфера за разпознаване и оценка
на проблемните ситуации, както и знания и
компетентност да предприемат съответните действия.
Повишена чувствителността и нетърпимостта на
обществото към домашното насилие.
Повишени умения и квалификация на социалните
работници за изпълнение на ангажиментите на
Дирекции „Социално подпомагане” по Закона за

Норвежки
финансов
механизъм

В рамките на
бюджета и по
проекти

Раздел ІІІ

Раздел ІІІ

ЗЗДН и работа по случаи на ДН
Обучение на доставчици на
социални услуги за работа с хора
преживели домашно насилие.
Провеждане на обучение на
медицински
специалисти
за
придобиване на специалност в
системата на здравеопазването за
разпознаване на признаци на
насилие, както следва:
- За специалности „Обща
медицина“ и „Хигиена на детскоюношеската възраст“ обучение за
съдействие на деца изпаднали в
беда, изоставени, малтретирани и
др.
- В учебната програма по
„Педиатрия“ - обучение за
инциденти и злополуки, синдром
на малтретираното дете;
- „Акушерство и гинекология“ обучение
по
отношение
разпознаване на симптомите
свързани
със
сексуално
посегателство и насилие;
- „Детска психиатрия“
разпознаване на деца пострадали
от насилие;
- „Първични здравни грижи“ обучение за социални сестрински
грижи за маргинални групи,
дискриминация,
бедност,
насилие;
- „Консултант по кърмене и
здравословно
и
диетично
хранене“
обучение
за
разпознаване насилие над деца
(емоционално,
физическо,

Отговорен орган:
АСП
Отговорен орган:
МЗ съвместно с
Медицинските
университети

Юни 2014 г.
постоянен

защита от домашно насилие.
Повишена компетентност на доставчиците на услуги за
работя с пострадали от домашно насилие.
Обучени медицински специалисти за разпознаване
признаци на насилие с оглед превенция на последващо
такова и осъществяване на бърз контакт с отговорните
органи, както и последващо медицинско обслужване на
лицата, в случай, че е необходимо.

Външно
финансиране
по проекти
В рамките на
бюджета на
самите
университети

Раздел ІІІ

Раздел ІІІ

сексуално,
изоставяне)
и
домашно насилие.
Обучение на служители на МВР,
относно прилагане на ЗЗДН и
оказване на помощ/закрила на
пострадали от домашно насилие.
Провеждане на дистанционно
обучение на тема: „Производство
за налагане на мерки за защита от
домашно насилие“

Отговорен орган:
МВР
Партньори: НПО
Отговорен орган:
НИП
Партньори: МП,
НПО

постоянен

Повишена компетентност за разпознаване, оценка и
интервенция при случаи на домашно насилие.

Външно
финансиране
по проекти

НоемвриДекември
2014 г.

Повишаване на компетентността на магистрати за
налагане на мерки за защита от домашно насилие и
осигуряване на навременна и адекватна защита на
пострадалите от домашно насилие

По бюджета
на МП,
външно
финансиране
по проекти

РАЗДЕЛ ІV.
ЗАЩИТА, ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И РЕИНТЕГРАЦИЯ НА ПОСТРАДАЛИТЕ ОТ ДОМАШНО НАСИЛИЕ/РАБОТА С ИЗВЪРШИТЕЛИТЕ
Раздел ІV

Обявяване на конкурс за
финансиране на проекти за
разработване и изпълнение на
програмите и обученията по чл.6,
ал.7 от ЗЗДН

Отговорен орган:
МП

Раздел IV

Поддържане на национална
телефонна линия за пострадали
от домашно насилие

Отговорен орган:
МП

Раздел ІV

Услуги за подкрепа на жертвите
на домашно насилие и насилие,
основано на полов признак.

Раздел ІV

Услуги за подкрепа на жертви на
домашно насилие

Партньори: НПО
Отговорен орган:
МВР
Партньори: МП,
МФ, МТСП,
НСОРБ, НПО
Отговорен орган:
МВР
Партньори: НПО,
НСОРБ

15 Април
2014 г.

ЯнуариДекември
2014 г.

Юни
2014 г.

Юни
2014 г.

Реализиране на програми за превенция и защита от
домашно насилие; програми за предоставяне на помощ
на лица, пострадали от домашно насилие;
специализирани програми за извършители на домашно
насилие и обучение на лицата, извършващи защита по
ЗЗДН
Денонощно консултиране и насочване на жертви на
домашно насилие

Публикуване на покана за набиране на проектни
предложения във връзка със създаване на нови
центрове за подслон на пострадали от домашно
насилие или подкрепа за вече съществуващи такива.

Публикуване на покана за набиране на проектни
предложения. Оценка, финансиране, координиране и
мониторинг върху изпълнението на проектите.

Целеви
средства по
бюджета на
МП

Целеви
средства по
бюджета на
МП
937 130 Евро
Програма BG
12 на НФМ

300 000 Евро
Програма BG
12 на НФМ

РАЗДЕЛ V. ЗАКОНОДАТЕЛНИ МЕРКИ
Раздел V

Анализ на съответствието на
българското законодателство с
оглед необходимостта от
подписване и ратифициране на
Конвенцията на Съвета на Европа
за превенция и борба с насилието
над жени и домашното насилие

Отговорен орган:
МП

Декември
2014 г.

Партньори: МВР,
МТСП, Съвета на
Европа

Изготвен анализ на състоянието на българското
законодателство, уреждащо случаи на домашно
насилие и насилие, основано на полов признак в
сравнение с международните и европейски стандарти.
Разработване на предложения за промени, с цел
подобряване на българската правна рамка в областта на
домашното насилие и насилие, основано на полов
признак.

Норвежки
финансов
механизъм

РАЗДЕЛ VІ. КОНТРОЛ И ОЦЕНКА
Раздел VІ

Раздел VІ

Мониторинг и оценка на
приложението на ЗЗДН по
области в страната
Осъществяване на контрол и
оценка върху изпълнението на
Националната програма за
превенция и защита от домашно
насилие.

Отговорен орган:
МВР

Декември
2014 г.

Отговорен орган:
МС

на шест месеца

Събрани данни за брой и вид дела по Закона за защита
от домашно насилие. Събиране и анализ на детайлна
статистика за работата по ЗЗДН.
Изготвен и публикуван доклад за изпълнението на
Националната програма за превенция и защита от
домашно насилие;
Изготвяне на препоръки и предложения за
усъвършенстване на законодателството за защита и
превенция от домашно насилие.

Не е
необходимо
финансиране
Не е
необходимо
финансиране

