
   

 

 

Проект „Национално изследване на домашното насилие и насилието основано на полов признак 

/ДННОПП/ и изработване на модел за подкрепа на жертвите на насилие /МПЖН/“ се финансира в 

рамките на Програма BG 12 „Домашно насилие и насилие основано на полов признак“ по 

Норвежкия финансова механизъм 2009-2014г. 

 

 

Домашното насилие и насилието, основано на полов признак в контекста на 

спазване на човешките права 

 

Обмяна на добри практики  за работа с жертви на домашно и основано на 

пола насилие от Норвегия 

 

Семинар, София 02-04 декември 2015г., хотел “Рила” 

 

2 декември 2015г., сряда 

 

 09.00 - 09.30           Регистрация 

 

 09.30 - 9.45             Откриване на семинара и представяне на участниците 

 

09.45 - 10.15            Представяне на Проект “Национално изследване на домашното  

                                насилие и насилието, основано на полов признак в България и  

                                изработване  на Модел за подкрепа на жертвите на насилие”                                          

                                                                     Д-р Даниела Коларова,   

                                                                    директор на Фондация “Партньори-България” 

 

10.15 - 11.30            Какво разбираме под домашно насилие и насилие основано на полов  

                               признак? Групова работа 

                                                       Лилиян Хьорт, Академия по права на човека, Норвегия 

 

11.30-11.45              Кафе-пауза 

 

11.45-12.15              Дефиниции. Домашно насилие и насилие основано на полов признак в  

                                България. Какво знаем за ситуацията в страната? 

                                                                    Славянка Иванова,  

                                               старши анализатор, Център за изследване на демокрацията 
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12.15-12.45                   Дискусия 

 

12.45-14.00                     Обяд 

 

14.00 - 14.45        Домашното насилие и насилето основано на полов признак в Норвегия 

                                                             д-р Солвейг Бергман, Център за изследване на   

                                                            насилието и травматичния стрес, Норвегия    

                                                                                                                               

14.45-15.15                   Дискусия 

 

15.15 - 15.30                Кафе-пауза 

 

15.30 – 16.45               Домашното насилие: кой носи отговорност? Групова работа 

                                                        Лилиян Хьорт, Академия по права на човека, Норвегия 

  

16.45 – 17.00                 Обобщение и закриване на сесията за деня 

 

 

3 зекември 2015г., четвъртък 

 

09.15 - 10.30             Права на човека: въведение. Групова работа и лекция. 

                                   Човешкото достойнство, Всеобщата декларация на ООН за правата   

                                   на човека и международната система за защита правата на човека. 

                                                      Лилиян Хьорт, Академия по права на човека, Норвегия 

  

10.30 – 11.15                Международна рамка. Конвенция на ООН за премахване на всички  

                                      форми на дискриминация по отношение на жените. Конвенция на   

                                      Съвета на Европа за превенция и борба с насието  

                                      срещу жени и домашното насилие. 

                                       Лекция и дискусия. 

                                                        Лилиян Хьорт, Академия по права на човека, Норвегия  
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11.15 - 11.30           Кафе-пауза 

 

11.30 – 12.15          Домашното насилие и насилието основано на полов признак в   

                               България: Правен, институционален анализ и анализ на политиките 

                                                   Миряна Илчева, правен експерт, Център за изследване на  

                                                                                                                     демокрацията,     

                                                   Елмира Нешева, експерт, Фондация “Партньори-България” 

 

12.15 -12.45             Дискусия 

 

12.45 - 14.00            Обяд 

 

14.00 – 14.30           Домашното насилие в България и съдебната практика (ситуация,  

                                трудности,  предизвикателства) 

                                                       Съдия Даниела Александрова, Софийски Районен Съд    

                                                     

14.30 – 14.45           Дискусия 

 

14.45 – 15.15           Домашното насилие в България и полицейската практика (ситуация,  

                               трудности, предизвикателства) 

                                               инспектор Мария Вълканова Анастасова  ОДМВР – Гр. Бургас 

 

15.15 – 15.30            Дискусия 

 

15.30 -15.45             Кафе-пауза 

 

 

15. 45 – 16.45            Опитът на Норвегия в областта на предоставяне на услуги за  

                                  подкрепа на жертви на домашно и основано на пола насилие                                                                                                                                                                                                                                                                                     

                                                   д-р Солвейг Бергман, Център за изследване на насилието  

                                                                                           и травматичния стрес, Норвегия   

16.45 – 17.15             Дискусия 

 

17.15 – 17.30             Обобщение и закриване на сесията за деня. 
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4 декември 2015г., петък 

 

09.00 - 10.00          Упражнение: “Dialogue exercise” 

                                                    Лилиян Хьорт, Академия по права на човека, Норвегия 

 

 10.00 – 10.30         Работа с жертви на насилие и насилие основано на полов признак –  

                               споделяне на опит, постижения, трудности и предизвикателства  

                                                      Илина Терзиева, Кризисен център “Самарянска къща”                 

                                                                        Сдружение “Самаряни”, гр. Стара Загора 

 

10.30– 11.00         Проблемът с домашното насилие в ромска общност  

                                                            Василка Александрова специалист по здравни  

                                                             грижи в ромската общност, гр.Кюстендил 

 

11.00 – 11.15      Дискусия          

                                                                               

11.15 – 11.30     Оценка и затваряне на семинара 


