
Безвъзмездните средства на програмата са предоставени по Норвежкия финансов механизъм

П О К А Н А

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

Национална асоциация на общинските служители в България изпълнява проект „Разруши

мълчанието–кампания за информираност,превенция и защита срещу домашното насилие и насилие

основано на полов признак” по Норвежкия финансов механизъм 2009-2014. Програмен оператор е

Министерство на вътрешните работи, а наш партньор от Норвегия е Norsensus Mediaforum.

Целта на проекта е : намаляване на насилието, основано на полов признак, чрез повишаване на

информираността и знанието сред жертвите на насилие, основано на полов признак, уязвимите

общности и обществото като цяло. Да внедри в България норвежки опит в създаването и

провеждането на медиини кампании за предотвратяване на насилието, основано на полов признак,

чрез повишаване разпознаваемостта на проблема сред жертвите и обществото, и да се насърчи

нулева толерантност към подобно насилие. Териториалният обхват на проекта включва следните

общини: Столична, Мездра, Плевен, Гоце Делчев, Неделино, Панагюрище, Търговище, Сливен, Стара

Загора и Козлодуй.

Графикът на работните срещи и встъпителните пресконференции по места са : гр. Панагюрище на

5.10 от 13.00 часа в община Панагюрище, гр. Плевен на 6.10 от 11.00 часа в община Плевен, гр.

Неделино на 7.10 от 13.30 часа в Читалище Светлина-1938, гр. Козлодуй на 8.10 от 11.00 часа в

община Козлодуй, гр. Мездра на 8.10 от 14.00 часа в община Мездра, гр. Търговище на 9.10 от 13.00

часа в зала на община Търговище, гр. Сливен на 12.10 от 11.00 часа в зала на община Сливен, гр. Гоце

Делчев на 13.10 от 11.00 часа в зала на община Гоце Делчев, гр. Стара Загора на 19.10 от 14.00 часа в

зала на община Стара Загора, гр. София на 20.10 от 13.00 часа в Актова зала на 133 СОУ

„А.С.Пушкин“ гр. София.

Целта на срещата е да се представи проекта, да се идентифицират и селектират подходящите хора

/местна коалиция/, които да мултиплицират норвежкия опит в страната за постигане на целите на

проекта. На пресконференциите ще участват представители на съответната община, на полицейските

управления, на социалните служби и гражданското общество, като подкрепящи проекта и

кампанията.
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