
 

  

 

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Фонд Активни 
граждани България по Финансовия механизъм на Европейското 
икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието 
на документа се носи от Центъра за изследване на демокрацията и 
при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ 
отразява официалното становище на Финансовия механизъм на 
Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд 
Активни граждани България.  

 

 

 

Разработване на мониторингова методология и  

провеждане на национален мониторинг на 

политики и институционални практики във връзка с домашното 

насилие и насилието, основано на пола в България 

 

 
 

Онлайн консултационна среща 

09 март 2021, 10:00-12:10 EET,  

 Join Zoom Meeting 

https://us02web.zoom.us/j/83489424002?pwd=aEFVQnlUZlFwL1E1cExTcVRGUk1OZz

09 

 

Meeting ID: 834 8942 4002 

Passcode: 4aX6Sb 

 

 

ПРОГРАМА 

 

 

10:00-10:10 Откриване на срещата  
Въведение на проекта: концепция, цели и очаквани резултати 
[Екатерина Велева, Фондация „П.У.Л.С. “]  
 

10:10-10:30 Публични политики и институционални практики в областта на 
насилието при близки взаимоотношения в Норвегия, [Солвейг Бергман 
и Лилиан Хьорт, Академия за човешките права, Осло, Норвегия]  
 

10:30-10:35 Основи на Методологията: кратко представяне на обхвата, контекста и 
структурата на планираното изследване [Гергана Цветкова, Център за 
изследване на демокрацията] 
 

10:35-10:50 Индикатори за мониторинг част 1: Раздел 1 (Общи законодателни мерки 
и политики), Раздел 2 (Превенция) и Раздел 3 (Предоставяне на подкрепа 

https://us02web.zoom.us/j/83489424002?pwd=aEFVQnlUZlFwL1E1cExTcVRGUk1OZz09
https://us02web.zoom.us/j/83489424002?pwd=aEFVQnlUZlFwL1E1cExTcVRGUk1OZz09
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и защита) [Гергана Цветкова, Център за изследване на 
демокрацията] 
 

10:50-11:05 Q&A: Индикатори за мониторинг част 1 (силни и слаби страни, 
предизвикателства, конкретни индикатори) 

11:05-11:10  Пауза  
 

11:10-11:25 Индикатори за мониторинг част 2: Раздел 4 (Преследване и наказание), 
Раздел 5 (Обезщетения и компенсации), Раздел 6 (Координация, 
мониторинг и събиране на данни) и Раздел 7 (Международно 
сътрудничество) [Леда Кунева, Център за изследване на 
демокрацията] 
 

11:25-11:40 Q&A: Индикатори за мониторинг част 2 (силни и слаби страни, 
предизвикателства, конкретни индикатори),  

11:40-11:45 Дискусия: Методи за събиране на данни и предизвикателства пред 
процеса на мониторинг (полове, въпроси) 

11:45-12:10  Заключителни въпроси и изводи  
 

 

  
Модератор на събитието: Юлия Андонова, Фондация „П.У.Л.С.”   


