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проведена информационна среща в община Елена  
 

 
     Днес, 13 септември от 10,00ч. 2022г. в конферентна зала на х-л „Елени палас“, гр. Елена, се 
проведе информационна среща по проект „Противодействие на домашното  насилие в три 
общини на област Велико Търново”. 
     В срещата се включиха представители на общинска администрация, на Д”СП, представители 
на СУ- ЦНСТ, директор на образователна институция, Инспектор ДПС и Районен инспектор, 
здравни медиатори, екип по проекта, доброволци-ученици. 
 
 
     Срещата е заключителна за проекта и бяха представени резултатите до момента. Участниците 
попълниха анкетни карти за изработване на анализ за общината по проекта.  
     В отделен панел на програмата, психологът по проекта Донка Петрова, представи 2 казуса от 
практиката на територията на общината и даде насоки на екипа за възможности за решаване на 
проблемите.  
     Като добра практика бе споделено от здравните медиатори, включването им в обученията и 
предоставените им материали.  
      Един от медиаторите разказа доста обстойно за резултатите от проведените родителски 
групи и реакцията на участниците след приключването им. Според него, тази дейност е много 
важна и подкрепяща функциите на специалистите, особено в селата. 
      Ръководителят  на проекта, Людмила Цветанова обобщи изказаното в срещата и 
поставените въпроси. До месец ще бъде изготвен анализ на резултатите и възможностите за 
развитие в община Елена, като документът ще бъде предоставен на мултидисциплинарния екип 
и на ръководството на общината.  
     Началник О“ЗД“ изказа персонална благодарност на екипа за цялостната подкрепа на 
социалните работници в лицето на Център „Мария“ и надежда, че ще продължим да работим 
във взаимодействие. 
   
На всички участници бяха раздадени информационни материали. 
 


