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проведена информационна среща в община Горна Оряховица 

 
 
 

     Днес, 20.09. 2022г., от 10.00ч.,  в конферентната зала на х-л „Перла“ в Горна Оряховица, се 
проведе заключителна информационна среща по проект „Противодействие на домашното  
насилие в три общини на област Велико Търново”. 
     В  срещата се включиха директор на Дирекция, „Социално подпомагане“ и нач. Отдел 
„Закрила на детето“, районни инспектори и инспектори ДПС, началник „Секторна полиция“, 
Председателят на Сдружение „Горнооряховски младежки парламент“, директори на социални 
услуги, доброволци, 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 ключовите дейности, заложени в срока на изпълнение. 
      В дискусия, бяха представени конкретни казуси от практиката и участието на представители 
по Координационен механизъм в решаването им.  
      Най голям интерес предизвикаха споделянията на екипа за провеждането на родителски 
групи и ефекта пряко върху хората, както и потребностите, тази дейност да продължи. 
      Бяха дадени много високи оценки за провеждането на изнесените обучения, както и за 
раздадените материали на участниците. 
      Доброволците от Младежки парламент разказаха за своето участие в проучването и анализа, 
който предстои, за срещите си с хората и трудностите да изследват домашното насилие. 
     Специална благодарност, екипът получи от директора на Д“СП“, г-жа Боряна Кирилова за 
дългогодишната подкрепа, която екипът оказва на хората и на социалните работници от 
дирекцията. 
     Ръководителят на проекта, Людмила Цветанова обобщи направените предложения и пое 
ангажимент, анализът за община Горна Оряховица да бъде предоставен на всички членове на 
Координационния механизъм за общината. 
     
 


