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ПРОЕКТ 

„ КРИЗИСЕН ЦЕНТЪР НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА 
РУСЕ ЗА ЖЕРТВИ НА ДОМАШНО НАСИЛИЕ И НАСИЛИЕ, 
ОСНОВАНО НА ПОЛОВ ПРИЗНАК И ПРЕДОСТАВЯНЕ НА 

УСЛУГИ В НЕГО“ 
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 Проект „Кризисен център на територията на община Русе за жертви на домашно 

насилие и насилие, основано на полов признак и предоставяне на услуги в него“  е в рамките 

на Мярка 1: "Услуги за подкрепа на жертвите на домашно насилие и насилие, основано на полов 

признак"  от Програма BG 12 “Домашно насилие и насилие, основано на полов признак“, 

Норвежки финансов механизъм 2009-2014. 

 Договорът между Община Русе като Бенефициент и Програмния оператор Дирекция 

„Международни проекти“ – Министерство на вътрешните работи, беше подписан от Кмета на 

община Русе - г-н Пламен Стоилов и Представляващият Програмния оператор г-жа Мая Петкова 

на 21.08.2015г. 

 Общата стойност на проекта е 684 143,22 € или  1 338 046,01 лв. с ДДС. 

 Размерът на безвъзмездната финансова помощ за изпълнение на проекта, е 100 % от 

общата сума на допустимите разходи. 
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 Проекта се изпълнява с партньорство на  Сдружение „Русенска католическа организация – 

Каритас“ и цели  намаляване на скритото домашно насилие и насилие, основано на полов признак, чрез 

увеличаване и подобряване на услугите за подкрепа на жертвите на домашно насилие и насилие, 

основано на полов признак в различните му проявления (домашно насилие, сексуално насилие, 

преследване, сексуален тормоз) и създаване на кризисен център на територията на община Русе. 

 Основната целева група са: жени и момичета, в това число и от ромски произход, претърпели 

домашно насилие и/или насилие, основано по полов признак, както и жени с увреждания обект на 

домашно насилие (физическо, сексуално, финансова злоупотреба и др.). 

 Вторичната целева група са: семействата, близките и наставниците на жертвите на домашно 

насилие и насилие основано на полов признак, в това число ромско население и по- специално ромски 

жени и момичета, както и местните НПО, медиатори работещи с жертви на домашно насилие и насилие 

основано на полов признак, експерти работещи и предоставящи такива услуги, Районните полицейски 

управления, Районната прокуратура, Регионалната дирекция социално подпомагане. 
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СРОК НА ПРОЕКТА 

 При подписването на договора срокът на проекта беше 30.04.2016г. 

 След подписване на Програмно споразумение по BG 2 за удължаване периода за допустимост 
на Програмата по Норвежкия финансов механизъм 2009- 2014 и анекс между Програмния оператор и 
Община Русе като БЕНЕФИЦИЕНТ срокът на договора е 31.03.2017г. 
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ДЕЙНОСТИ ПО ПРОЕКТА 

 

 

 

Дейност1: 

 Организация и управление на проекта 

Дейност2: 

 Информация и публичност 

Дейност3: 

 Строително- монтажни дейности и доставка на оборудване 

Дейност4: 

 Предоставяне на услуги за подпомагане на лица жертви на насилие 

Дейност5: 

 Подобряване състоянието на ромското население 

Дейност6: 

 Одит 
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ОРГАНИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТА 

 Цел: Гарантиране на ефективно управление, организация и координация на дейностите по  

           проекта 

 За изпълнение на дейността беше сформиран 6 членен екип: 

1. Проектен ръководител – Спасимир Димитров от Община Русе; 

2.  Координатор – Павлета Стефанова от Партньора по проекта „Сдружение   

    Русенска католическа организация Каритас- Русе“; 

3.   Строителен инженер – Пенка Енчева от Община Русе; 

4.   Юрист – Асен Станчев от Община Русе; 

5.   Счетоводител – Даниела Желязкова от Община Русе; 

6.   Технически сътрудник – Анета Морарова от Община Русе. 

  



п 
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ИНФОРМАЦИЯ И ПУБЛИЧНОСТ 

Цел: Да се гарантира прозрачност и обществена информираност за помощта и безвъзмездното  

 финансиране, което се предоставя чрез Норвежкия финансов механизъм 2009-2014. Да се    

 информира широката общественост за съществуването, целите, двустранно  сътрудничество с 

 организациите от Държавата донор, изпълнението и ефекта от помощта от финансовия 

 механизъм за проекта, в съответствие с разпоредбите на Регламента относно изпълнението на 

 Норвежкия финансов механизъм за периода 2009-2014 г. и анексите към него, като мерките за 

 информация и публичност да достигнат до възможно освен до най-широка публика и до 

 ключови заинтересовани страни. 
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1. Встъпителна пресконференция; 

2. Изработка на билборд; 

3. Изработване банер на сайта на Община Русе; 

4. Рекламни материали – тефтери, химикали, флаш- памет, тениски и шапки с щампи, термоси, чаши, 
текстилни чанти и възглавници за път;  

5. Прессъобщения; 

6. Междинна пресконференция; 

7. Изработване на постоянна обяснителна табела; 

8. Заключителна пресконференция.  
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СТРОИТЕЛНО - МОНТАЖНИ ДЕЙНОСТИ 

 Цел: Да се извърши ремонт и обзавеждане на част от имот – общинска собственост, за да се   

           осигури благоприятна среда за предоставяне на качествена и ефективна услуга    

 За изпълнение на дейността бяха предвидени: 

• Проектиране; 

• Строително ремонтни дейности; 

• Авторски надзор; 

• Строителен надзор. 

 Дейностите осигуряват помещения за 16 потребители които да включват: приемна стая; спални 

помещения – 8бр., ; дневна стая; мокро помещение за пране, сушене и гладене; склад; лекарски кабинет; 

кабинет на психолог/психиатър; помещение за охрана и дворно пространство. 

Стойност на договора – 971 806,80лв. 
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 В Кризисния център са развити следните дейности: 

1. Кризисна интервенция; 

2. Индивидуална подкрепа; 

3. Подобряване или формиране на умения за социално включване; 

4. Психологическа подкрепа; 

5. Правно консултиране, в т.ч. помощ при изготвянето на молби по ЗЗДН и юридически 
консултации по ЗЗДН, ЗЗД, ГПК и НПК; 

 

ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГИ ПОДПОМАГАНЕ НА ЛИЦА 

ЖЕРТВИ НА НАСИЛИЕ 
  

Цел: Да се предложи своевременна, комплексна, компетентна и професионална помощ на               

 лицата, жертви на насилие, като се осигури безопасна и защитена среда за възстановяване            

 и комплекс от социални, психологически, медицински, юридически и фамилни               

 консултации, като помощ за реинтеграция в обществото. 
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6.     Подкрепа в образователния процес; 

7.     Индивидуална и групова работа за интегриране на лица на трудов пазар и активно включване в       

        обществения живот; 

8.     Работа със семействата – близки, роднини или родители (фамилна терапия); 

9.     Телефонно кризисно консултиране; 

10.   Психологическо консултиране; 

11.   Психотерапия; 

12.   Групи за взаимопомощ от жени, преживели домашно насилие; 

13.   Информационно-разяснителни консултации по Закон за защита срещу домашно насилие (ЗЗДН); 
14.   Издаване на удостоверение за ползвани социални услуги; 

15.   Изготвяне на психологическо становище, във връзка със защита по ЗЗДН; 

16.   Представителство в Русенски районен съд; 

17.   Социално застъпничество; 

18.   Насочване към институции, доставчици на социални услуги, правозащитни организации и др.; 

19.   Превантивно-обучителна програма, съдържаща модули за превенция на насилие; 

20.   Програма за овластяване, съдържаща модули за социални умения, човешки права и др. 
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 ПЕРСОНАЛ В КРИЗИСНИЯ ЦЕНТЪР 

ТЕЛ. 0888774786 

 
  Управител – 1 

  Социален работник – 3 

  Санитар – хигиенист – 3 

  Охрана – 6 

  Счетоводител – 1 

  Психиатър – 1 

  Психолог – 1 

  Възпитател – 1 

  Медицински специалист – 1 

  Юрист - 1 
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ПОДОБРЯВАНЕ СЪСТОЯНИЕТО НА РОМСКОТО 
НАСЕЛЕНИЕ 

 

ЦЕЛ: Обединяване и координиране усилията на държавните органи, местната администрация,             
 граждански сдружения, ромската общност и на всички заинтересовани институции в                         
 страната,  да се постигне подобряване положението на ромското население – изграждане на 
 добри практики в осигуряването на превантивни и алтернативни услуги, които да                
 допринесат за промяна в системата за превенция на жертви на домашно насилие и                
 насилие, основано на полов признак, с насоченост към ромската етническа група.  
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 КРЪГЛА МАСА  

Тема: Превенция от отпадане от образователната система и приобщаване на ромските деца, чрез 
качествени успешни образователни практики 
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 ЕДНОДНЕВНА ЕКСКУРЗИЯ  

Участници: Деца от различни училища на територията на гр. Русе 
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 ОБМЯНА НА ОПИТ И ДОБРИ ПРАКТИКИ  

Цел: Запознаване на условията на работа по темата в страната донор  
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 ОТКРИТ ДЕН НА РОМСКАТА КУЛТУРА – ОБИЧАИ И 
ТРАДИЦИИ  
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КОНФЕРЕНЦИЯТА  

 ТЕМА: Проблеми, свързани с домашното насилие  
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ОДИТ 

Цел: Извършване на проверка, която включва действия по събиране и анализиране на              
 финансова и нефинансова информация за оценка на управлението на средствата и               
 дейностите по проекта.  

 

 Съгласно сключен договор, започва изготвяне на одиторският доклад в съответствие с 
действащата нормативна уредба, Закона за счетоводството и Международните счетоводни стандарти. 

 



бб 

“Този документ е създаден в рамките на проект „Кризисен център на територията на община Русе за жертви на домашно насилие и насилие, основано на полов признак и предоставяне на услуги в него“, който се осъществява с 

финансовата подкрепа на Норвежкия финансов механизъм 2009 – 2014. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Русе и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява 

официалното становище на Кралство Норвегия, Европейския съюз и Програмния оператор.”                                               

                                                           НОРВЕЖКИ ФИНАНСОВ МЕХАНИЗЪМ  2009 – 2014                                                                      
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БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО! 


