
 

  Домашното насилие и насилието

над жени продължават да бъдат

сериозен проблем за нашето

общество.

      

 

0800 1 86 76 

НАЦИОНАЛНА ЛИНИЯ ЗА

ПОСТРАДАЛИ ОТ НАСИЛИЕ 

ЛЮБОВТА НЕ БОЛИ! 
ГОВОРИ! ПОМОГНИ!

ACF 41

Активни срещу насилието

 над жени

 

 

WWW.ANIMUSASSOCIATOIN.ORG

    Проектът „Активни срещу насилието

над жени”, се изпълнява от фондация

"Асоциация Анимус", в партньорство с

фондация "Общество и сигурност", с

финансова подкрепа предоставена от

Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по

линия на Финансовия механизъм на ЕИП.

Основна цел на проекта е да просвети и

активизира гражданското общество

срещу насилието над жени. 

Проектът е с продължителност 37 месеца. 

01 ноември 2019 г. – 01 декември 2022 г.

24 часова безплатна услуга, 

която осигурява помощ за пострадали

от домашно насилие и техните близки.



http://activeagainstviolence.com/

В хода на проекта бяха реализирани

следните основни дейности:

 

 

• Изследвания, мониторинг и анализи по

темата за домашно насилие; 

 

• Просветителска кампания, която

допринесе за  разясняване на феномена

домашно насилие сред широката

общественост;

• Застъпническа кампания, която

предостави знания по темата и затвърди

уменията на полицейските служители за

разпознаване и интервенция при случаи на

домашно насилие.

Постигнати резултати 

Проведoхме 2 фокус групи за изследване

на нагласите на полицейските служители

в четирите области по проекта;

За проекта

Просветителска

кампания  

Проведохме 12 уъркшопа за създаване

на мониторинг и анализ насочен към

работата на ключови институции във

връзка с домашното насилие (съд,

прокуратура, социални служби) в

четирите области по проекта;

Обучихме 113 полицейски служителя по

темата за Домашно насилие в четирите

области по проекта; 

5 смели жени станаха посланички за

каузата срещу домашното насилие; 

 Подкрепихме 100 жени чрез програмата

за овластяване; 

Активно лобирахме за  законодателни

промени и разкриване на социални

услуги;  

Предоставихме експертиза по темата

Домашно насилие чрез лекции,

беседии, медини участия и др. в

рамките на 390 часа;  

Описахме 5 добри практики по случаи на

домашно насилие, по които фондацията

работи; 

Изготвихме 5  аналитични доклада

посветени на домашното насилие;  

Създадохме интернет страница от "А

до Я" за домашното насилие; 

Проектът „Активни срещу насилието

над жени“ допринесе за повишаване

на осведомеността на полицаите и

широката общественост за феномена

домашно насилие и насилие над

жени в четири области -  Сливен,

Смолян, Силистра и София град. 

Създадохме различни превенционни

материали за широката общественост


