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Информационна среща в община Златарица  

 
 
     Днес, 27 януари от 10,00ч. 2022г. в зала на общинска администрация, гр. Златарица, се 
проведе информационна среща по проект „Противодействие на домашното  насилие в три 
общини на област Велико Търново”. 
     Срещата се проведе с домакинството на секретаря на общината и в нея се включиха 
представители на общинска администрация, на Д”СП”- изнесено работно място за О“ЗД“, 
представители на СУ- ЦНСТ, директор на образователна институция, здравни медиатори, 
инспектор ДПС, екип по проекта. 
     На срещата беше представен от ръководителя на проекта, Людмила Цветанова, финансовият 
механизъм и програма Активни граждани България, екипът, ангажиран с изпълнението на 
инициативата и резултати по ключовите дейности, заложени в срока на изпълнение.  
     В представянето беше представена кратка статистика на случаите, по които е работено в 
рамките на проекта, мобилната работа и изведен фокус на работа за предстоящия период. 
     В отделен панел на програмата, психологът по проекта Донка Петрова, представи част от 
случаите по които се работи на територията на община Елена, мобилната работа, правната 
помощ и наблегна на ролята на здравните медиатори, в разпознаването и насочването при 
случаи на деца в риск.  
     Беше отправена покана към здравните медиатори от общината  да се включат в предстоящи 
онлайн обучения.   
     Координаторът на проекта, Десислава Войкова обобщи изказаното в срещата, поставените 
въпроси и взетите решения: 
1. Да се сформират родителски групи със съдействието на здравните медиатори, може и по 
селата; 
2. В групите за родители да се включат и бащите, като се направи опит, те да бъдат 
привлечени от местни специалисти в различните институции; 
3. Екипът по проекта се ангажира да проведе минимум още една информационна среща в 
общината, като в нея бъдат поканени, не само социални услуги, а и директорите на училищата в 
общината; 
4. Предстоящите обучения за мултидисциплинарния екип по проекта ще бъдат 
присъствени;  
5. Д“СП“ да актуализира списъка с участниците в Координационния механизъм за 
общината, като включи и разширен състав. Участниците в КМ ще имат възможност да се 
включат в предстоящите обучения по проекта. 
     
На всички участници бяха раздадени информационни материали. 
Срещата се проведе в съответствие с мерките за защита и разпоредбата на Кмета на общината. 
 
Протоколира,  
Д. Войкова 
 


