НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ И ЗАЩИТА ОТ ДОМАШНО НАСИЛИЕ ЗА 2012 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

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

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

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

НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ И ЗАЩИТА ОТ ДОМАШНО НАСИЛИЕ ЗА 2012 Г.
ДЕЙНОСТИ ЗА ПРЕВЕНЦИЯ И ЗАЩИТА ОТ ДОМАШНО НАСИЛИЕ
ПО РАЗДЕЛИ
№

Описание
на мярката

Дейност

Отговорни
органи и
партньори за
изпълнение

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

Разработване и утвърждаване
на методика за предоставяне
на социална услуга
“Кризисен център”

Изработване на Национален
координационен механизъм
за помощ и подкрепа на
пострадали от домашно
насилие

Изработване на минимални
стандарти за социални
услуги за пострадали от
домашно насилие

Отговорен орган:
МТСП, НПО
Партньори: АСП,
ДАЗД, Общини,
Областни
администрации
Отговорен орган:
МП
Партньори: МВР,
МТСП, МЗ,
МОМН, АСП,
ДАЗД, НСОРБ,
НПО
Отговорен орган:
НПО „Анимус”
Партньори:

Март 2012 г.

Юни 2012 г.

Декември
2012 г.

Синхронизиран подход при
предоставянето на услуги за
пострадали от домашно насилие;
Наличие на ясни указания и
изисквания към доставчиците на
услуги за пострадали от домашно
насилие
Изработен и приет механизъм за
взаимодействие на институциите при
случаи на домашно насилие

Държавен
бюджет,
проекти

Изработени минимални стандарти за
универсалните и специфични услуги
при случаи на домашно насилие.

Външно
финансиране
по проекти

Бюджет на МП

Раздел І

Изработване на промени в
Правилника за прилагане на
Закона за защита от домашно
насилие.

№
Описание
на мярката

Дейност

МТСП, АСП, АЗ,
ДАЗД
Отговорен орган:
МП
Партньори: МВР,
МТСП, МЗ,
МОМН, АСП,
ДАЗД, НСОРБ,
НПО
Отговорни
органи и
партньори за
изпълнение

Май 2012 г.

Срок за
изпълнение на
дейността

Приет Правилник за изменение и
допълнение на ППЗЗДН.

Очаквани резултати от
изпълнението на дейността

Бюджет на МП

Финансово
осигуряване
на дейностите

РАЗДЕЛ ІІ. ПРЕВЕНЦИЯ
Раздел ІІ

Разработване и въвеждане на
превантивни програми сред
деца в различни възрастови
групи

Раздел ІІ

Дейност на Национална
мобилна група за
психологическа подкрепа

Раздел ІІ

Изготвяне на механизъм за
противодействие на
училищния тормоз от

Отговорен орган:
МОМН, НПО
Партньори: МЗ,
МТСП, ДАЗД и
АСП
Отговорен орган:
МОМН

Отговорен орган:
МОМН

постоянен

Своевременно идентифициране на
домашно насилие над деца.
Заучаване на алтернативни на
насилието, модели на комуникация и
поведение.

Държавен
бюджет,
проекти

През 2012 г.

Познаване и прилагане на
Координационния механизъм за
работа с деца, пострадали от насилие
или в риск от насилие и при кризисни
интервенции и подпомагане на
училищни екипи в региони, в които
няма психолози.
Подпомагане на училищата за
справяне с училищния тормоз като
форма на насилие и утвърждаване на

МОМН

30 април 2012 г.

Не е
необходимо

Раздел ІІ

Раздел ІІ

№

Описание
на мярката

междуведомствена работна
група.
Разпространение на
инициативи, добри практики
и доставчици на социални
услуги и механизми за
защита на пострадалите от
домашно насилие чрез
електронните страници на
ангажираните институции.
Актуализиране, обработка и
анализиране на база данни за
случаи на насилие над деца,
включително и домашно
насилие.

междусекторните политики.
Отговорен орган:
МВР, МТСП, МП,
МЗ, МОМН,
ДАЗД, АСП

Улеснен достъп до информация за
пострадалите от домашно насилие
лица.

Не е
необходимо

постоянен

Поддържане на база данни към
Националната информационна
система на ДАЗД.

Бюджет на
ДАЗД

Партньори: НПО
Отговорен орган:
ДАЗД

Отговорни
органи и
партньори за
изпълнение

Дейност

постоянен

Срок за
изпълнение на
дейността

Очаквани резултати от
изпълнението на дейността

Финансово
осигуряване
на дейностите

РАЗДЕЛ ІІІ. ОБУЧЕНИЕ И КВАЛИФИКАЦИЯ
Раздел ІІІ

Обучение на учители и други
ключови експерти за работа с
деца от уязвими групи и за
справяне с агресията и
насилието.

Отговорен орган:
МОМН

Раздел ІІІ

Разработване и публикуване
на Обучителен наръчник за
социални работници.

Отговорен орган:
МТСП

Раздел ІІІ

Пилотно провеждане на
дистанционен курс за
магистрати на тема:

Отговорен орган:
Национален
институт на

Партньор:
общините

По проект на
оперативна
програма за
Развитие на
човешките
ресурси
септември Декември
2012 г.
от 13 ноември
2012 до
11 декември

По-устойчиво справяне в работата с
деца от уязвимите групи и
разпознаване на деца жертви или
свидетели на насилие, разбиране на
причинността за агресивното
поведение.
Повишаване на професионалния
капацитет на социалните работници,
работещи по случаи на домашно
насилие.
Повишена ефективност от
прилагането на ЗЗДН и осигуряване
на навременна и адекватна защита на

По проект

Норвежки
финансов
механизъм
Държавен
бюджет,
проекти

„Производство за налагане
на мерки за защита от
домашно насилие”.
Раздел ІІІ

Раздел ІІІ

Раздел ІІІ

№

Описание
на мярката

Обучение на служители на
МВР, относно прилагане на
ЗЗДН и оказване на
помощ/закрила на
пострадали от домашно
насилие.
Обучение на педагогически
съветници и социални
работници за разпознаване и
интервенция при случаи на
домашно насилие.
Обучение на доставчици на
услуги за работа с хора
преживели домашно
насилие.
Дейност

правосъдието

2012 г.

пострадалите от домашно насилие.

Партньори: МП,
МТСП и НПО
Отговорен орган:
МВР

Декември
2012 г.

Своевременна и ефективна
интервенция при сигнали за
домашно насилие;
Повишена ефективност от
прилагането на ЗЗДН.

Норвежки
финансов
механизъм

Ноември
2012 г.

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

Външно
финансиране
по проекти

Декември
2012 г.

Повишена компетентност на
доставчиците на услуги за работя с
пострадали от домашно насилие.

Външно
финансиране
по проекти

Партньори:
МТСП, НПО
Отговорен орган:
РИО на МОМН,
РДСП
Партньор:НПО
Отговорен орган:
АСП
Партньор: НПО,
общините
Отговорни
органи и
партньори за
изпълнение

Срок за
изпълнение на
дейността

Очаквани резултати от
изпълнението на дейността

Финансово
осигуряване
на дейностите

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

Разработване на минимални
стандарти за социална работа
при случаи на домашно
насилие.

Отговорен орган:
НПО
Партньор: МП,
ДАЗД, МТСП,
АСП, МЗ, МОМН

Юни 2012 г.

Разработени и внедрени в практиката
стандарти за социална работа и
осигуряване на своевременна
подкрепа на децата-жертви на
домашно насилие.

Външно
финансиране
по проекти

Раздел ІV

Раздел ІV

№

Описание
на мярката

Поддържане на национална
телефонна линия за
пострадали от домашно
насилие.
Осъществяване на програми
за психологическа, социална
и правна подкрепа на
пострадали от домашно
насилие.
Дейност

Отговорен орган:
МП
Партньорство:
НПО, МТСП,
МВР, МФ
Отговорен орган:
МП
Партньорство:
НПО, МТСП,
МВР, МФ
Отговорни
органи и
партньори за
изпълнение

Април 2012 декември
2012 г.

Подкрепа на минимум 1500 души
потърсили консултация и помощ по
повод домашно насилие.

Фонд на МП

Април 2012 декември
2012 г.

Превенция на рецидиви на домашно
насилие
Успешно възстановяване на
пострадали от домашно насилие.

Фонд на МП

Срок за
изпълнение на
дейността

Очаквани резултати от
изпълнението на дейността

Финансово
осигуряване
на дейностите

РАЗДЕЛ V. ЗАКОНОДАТЕЛНИ МЕРКИ
Раздел V

Раздел V

Подготовка на проект на
Закона за изменение и
допълнение на Закона за
правната помощ.
Изготвяне и внасяне в МС на
предложения за изменения и
допълнение на
законодателството в областта
на социалните услуги и
закрилата на детето.

Отговорен орган:
МП

Юни 2012 г.

Създаване на законова възможност за
достъп до правна помощ на лица,
пострадали от домашно насилие.

Бюджет на МП

Отговорен орган:
МТСП

Декември
2012 г.

Устойчивост и високо качество на
предоставянети социални услуги за
пострадали от домашно насилие.
Разработени процедури за
своевременно и ефективно
насочване/настаняване към социални
услуги на пострадали от домашно
насилие. Подобрено прилагане на
Координационния механизъм за
работа с деца, пострадали от насилие
или в риск от насилие и при кризисни
интервенции.

Не е
необходимо

Партньори: МП,
МВР, МФ, АСП,
ДАЗД, МОМН,
МЗ, общини и
НПО

Съобразност на вида, съдържанието и
срочността на услугите със
спецификата на домашното насилие
и потребностите на пострадалите.
№

Описание
на мярката

Дейност

Отговорни
органи и
партньори за
изпълнение

Срок за
изпълнение на
дейността

Очаквани резултати от
изпълнението на дейността

Финансово
осигуряване
на дейностите

РАЗДЕЛ VІ. КОНТРОЛ И ОЦЕНКА
Раздел VІ

Раздел VІ

Извършване на мониторинг
по приложението на
Координационния механизъм
за взаимодействие при
работа в случаи на деца,
жертви на насилие или в
риск от насилие и за
взаимодействие при
кризисна интервенция.

Отговорен орган:
ДАЗД

Осъществяване на контрол и
оценка върху изпълнението
на Националната програма за
превенция и защита от
домашно насилие.

Отговорен орган:
МС

31 март 2012 г.

Партньори: МВР,
АСП, Общини

на шест месеца

Анализ на данни от всички
представители на задължително
представените страни на
междуведомствените екипи на
местно ниво; открояване на
проблемите, свързани с прилагането
на КМ и предприемане на мерки за
тяхното преодоляване; обединяване
на ресурсите и усилията на
ангажираните партньори за
осигуряване на ефективна система за
взаимодействие при работа в случаи
на деца, жертви на насилие или в
риск от насилие и в случаите, при
които е необходима кризисна
интервенция.
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

Бюджет на
ДАЗД

Държавен
бюджет,
проекти

Раздел VІ

Мониторинг по прилагането
на ЗЗДН.

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

постоянен

превенция от домашно насилие.
Изготвен и публикуван доклад с
резултатите от проведения
мониторинг. Подготвяне на
препоръки и предложения за
усъвършенстване на
законодателството за защита и
превенция от домашно насилие.

Държавен
бюджет

