
Финален отчет за периода месец ноември 2014 год. – месец януари 2016 год. 
 
Проект №BG05/755 "Заедно да осигурим справедливост на уязвими групи хора" 
Проектът се изпълнява от Фондация "Джендър алтернативи" - Пловдив в партньорство с 
Фондация "Асоциация Анимус" - София. 
Проектът се финансира в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по 
Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014. 
www.ngogrants.bg 
 
 
Основни дейности: 
 

1. Координационни срещи 

Организирани бяха две координационни срещи на екипа на проекта, експерти на ФДА и 

Фондация „Асоциация Анимус”, и външни експерти. Срещите бяха проведени на 25.11.2014 

год. и на 25.05.2015 год. Участие в тях взеха 15 експерти, съответно 7 и 8. 

2. Юридически консултации на лица пострадали от домашно насилие – 337 броя: 

 Юридически консултации в офиса- 229 броя 

 Юридически телефонни консултации- 101 броя 

 Юридически консултации по интернет- 7 броя 
В рамките на проведените консултации – в офиса на ФДА, по телефона или по интернет, 
пострадалите от домашно насилие са информирани за своите основни права и свободи, за 
начините да разрешат проблемите си по законов път като потърсят защита по реда на Закона 
за защита от домашно насилие, Семейния Кодекс, Наказателния Кодекс и други, както и според 
европейското и международно законодателство, което е част от вътрешното право на 
Република България. 
 

3. Процесуално представителство на жертви на домашно насилие пред национални, 
регионални и международни съдилища и правораздавателни органи: 
25 национални дела:  

Образувани са 23 дела Закона за защита от домашно насилие и 2 дела по Семейния Кодекс. 
По ЗЗДН - по две дела е отказано издаването на трайна заповед за защита от домашно 
насилие, по 1 дело е оттеглено пълномощното, по едно дело има отказ от иска и две дела са 
все още висящи. 
В производствата по ЗЗДН са издадени Заповеди за незабавна защита по всички дела с мерки 
за задължаването на извършителите да се въздържат от извършване на всякакви форми на 
насилие, отстраняване на насилниците от съвместно обитаваното жилище и задължаването им 
да не приближават пострадалите, жилищата им и местата им за социални контакти, а 
местоживеенето на децата е установено при пострадалите родители. 
Издадени са 17 трайни заповеди за защита от домашно насилие с мерки, действащи от 5 
месеца до 18 месеца. 
По СК – едното дело е прекратено, а другото е решено в полза на дете, чието настаняване в 
институция е искано в производството. 

5 международни дела: 1 дело по Европейската Конвенция за защита правата на човека 
(висящо), 1 дело по Конвенцията на ООН за елиминиране на всички форми на дискриминация 
по отношение на жените (висящо), 2 дела по Хагската Конвенция за гражданските аспекти на 
международното отвличане на деца, решени в полза на малолетния молител и 1 дело по 
Конвенцията за международно събиране на издръжка на деца и на други членове на 
семейството (висящо). 

http://www.ngogrants.bg/


Жалбата по първото дело е комуникирана с държавата, която изпрати становище по нея, а 
клиентката ни представи своите възражения. Очаква се процесът пред Съда по правата на 
човека да продължи още няколко месеца. 
Комуникацията по второто дело е изготвена и входирана пред Комитета за елиминиране на 
всички форми на дискриминация по отношение на жените. 
Третото и четвъртото производство - по Хагската конвенция - приключиха  с решение в полза на 
детето на клиентката, от чието име се води делото.  
Петото производство е все още висящо. 
 

4. Интерактивни информационни сесии на лица пострадали от домашно насилие: 

 Интерактивни информационни сесии- 140 броя 
В рамките на проведените интерактивни информационни сесии експерти на ФДА (психолози и 
социални работници) и жертви на домашно насилие осъществяват работа по най-наболелите 
теми, засягащи жертвите на домашно насилие, което им дава възможност да се включат 
активно в процеса за защита на правата им: обсъждат се най-сериозните им проблеми и се 
извършва анализ на същите – за всеки отделен случай, с цел представяне на адекватни 
решения от страна на експертите на ФДА, които, ползвайки индивидуален подход за всеки 
казус насочват пострадалите към работа с адвокат, психолог, към услугите на други служби и 
институции. 
 

5. Семинари 
На 20.02.2015 год. в гр. Пловдив беше проведен семинар за обмяна на опит между съдии, 
прокурори, полицаи, адвокати, социални работници, психолози и представители на НПО от 
област Пловдив (Пловдив, Асеновград и Карлово). Участие в семинара взеха 46 експерти. 
 
На 19.11.2015 год. в гр. Хисар беше проведен семинар за обмяна на опит между съдии, 
прокурори, полицаи, адвокати, социални работници, психолози и представители на НПО от 
област Пловдив (Пловдив, Асеновград и Карлово). Участие в семинара взеха 46 експерти. 
 

6. Обучения 
На 22-23.01.2015 год. беше проведено обучение на социални работници от Дирекции 
«Социално подпомагане» (ДСП) в област Пловдив – отдели  „Социална закрила” и отдели 
”Социални услуги и хора с увреждания”. 33-ма участници станаха част от обучението. 
 
На 16-17.04.2015 год. беше проведено обучение на социални работници от Дирекции 
«Социално подпомагане» (ДСП) в област Пловдив – отдели  „Закрила на детето”. 23-ма 
участници станаха част от обучението. 
 
На 02-03.07.2015 год. в гр. София, в Обучителния център на Фондация „Асоциация Анимус“  
беше проведено обучение на социални работници от социалните услуги в област Пловдив. 20-
ма участници станаха част от обучението. 
 

7. Дискусии със студенти. 
Две дискусии със студенти в професионално направление „Право” от „Юридически факултет” 
на Пловдивски университет „Паисий Хилендарски” и студенти в професионално направление 
„Социални дейности” и „Психология” от „Педагогически” факултет на Пловдивски университет 
„Паисий Хилендарски” бяха проведени в рамките на проекта: на 27.03.2015 год. и на 27.05.2015 
год. Общо 56 студенти взеха участие в дискусиите. Те дадоха възможност на студентите да се 
запознаят с феномена домашно насилие и да получат информация от лицата изпълняващи 
Закона за защита от домашно насилие как той се прилага на практика. 
 



През месеците февруари, юли, октомври 2015 год. и месец януари 2016 год. бяха изготвени 
три текущи и един финален мониторингови доклада по проекта. 
Докладите бяха изготвен въз основа на Методология за извършване на мониторинг и оценка от 
Международната Федерация на Червения кръст и Червения полумесец. Докладите изследваха 
системата за документиране на проектните дейности, спазването на графика за работа, 
съответствието между цели и дейности, спазването на правилата за публичност. Основни 
инструменти на мониторинга бяха проверката на документация, проверка на място, срещи и 
интервюта, посещения на събития по проекта. Заключението на докладите е, че изпълнението 
на проекта се осъществява ефективно, не са установени нарушения или забавяния на работата, 
а бенефициентите получават качествена и навременна услуга. 
 
Визуализацията и публичността на проекта бяха реализирани чрез организирането и 
провеждането на три прес-конференции по проекта, представящи неговото изпълнение. Те се 
осъществиха през ноември 2014 год., април 2015 год. и януари 2016 год. 


