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ПРЕДВАРИТЕЛНО СЪОБЩЕНИЕ 

Относно проект "Насърчаване използването на медиацията в Столична община район 

„Лозенец“, с цел намаляване на домашното насилие, междусъседски спорове и подобряване 

на климата в общността", който се изпълнява с финансовата подкрепа на Столична 

община Програма „Европа“ 2021 от „Национална асоциация на медиаторите” в 

партньорство с Район „Лозенец “ 

 

Проектът се изпълнява с финансовата подкрепа на Столична община - Програма 

„Европа“ 2021 от  Национална асоциация на медиаторите, в партньорство с район 

„Лозенец“. 

На 16.12.2021 г. бе подписан договорът за изпълнението на проекта  „Насърчаване 

използването на медиацията в Столична община район „Лозенец“,  с цел 

намаляване на домашното насилие, междусъседски спорове и подобряване на 

климата в общността“. 

Обща цел на проекта е развиване на партньорството между Столична община, район 

„Лозенец“ и Националната асоциация на медиаторите за преодоляване различни форми 

на агресия, конфликти и форми на насилие, проявявани в общността и в семейството, с 

цел столицата да разгърне пълния си потенциал в бизнеса, политиката и обществото. С 

възприемането на културата на мирно разрешаване на конфликти и постигане на 

споразумения в полза на всички заинтересовани страни, ще се повиши качеството на  

съвместния живот в общината. 

Специфични цели на проекта са повишаване на информираността на гражданите за 

прилагане на медиацията при спорове и конфликти в общността и в семейството с цел 

намаляване на домашното насилие, междусъседски спорове и подобряване на климата в 

общността. 

Проектът ще запознае гражданите с възможностите, които медиацията дава за 

разрешаване на конфликтни ситуации в семейството, между съседи и в общността и ще 

работи за установяване на устойчива подкрепа на общината към гражданите при 

решаване на важни за тях спорове чрез медиация и други форми на социална подкрепа. 

Целите на проекта са в унисон с Приоритетна област 2 на Програма „Европа“ на 

Столична община: Развиване на партньорството между местната власт и гражданското 

общество в преодоляването на обществени дисбаланси с цел столицата да разгърне 

пълния си потенциал в бизнеса, политиката и обществото. 
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Предвидени дейности по проекта: 

Дейност 1. Проучване на нуждите на семействата и общностите в Столична община, 

район „Лозенец“ по отношение на управление на спорове и конфликти в семействата и в 

общността. 

Дейност 2. Създаване на Приемна „Медиацията среща гражданите“ към район 

„Лозенец“. 

Дейност 3. Изграждане на капацитет за популяризиране на медиацията и насърчаване 

участието на гражданите в процедура по медиация. 

Дейност 4. Организиране на кампания за популяризиране на медиацията сред 

гражданите в общината. 

Дейност 5: Дейности по информиране и публичност. 

Очакваните резултати от реализирането на проекта са: 

1. Направено проучване сред поне 200 граждани и служители от Столична община район 

„Лозенец“. 

2. Изработен доклад от изследването и препоръки. 

3. Изработена дигитална карта за услугите по медиация в района и в София, както и на 

услугите подкрепящи жертви на насилие и насилие, основано на пола. 

4. Създадена Приемна „Медиацията среща гражданите“ – информационен център за 

популяризиране на процедурата по медиация и на други услуги, подкрепящи жертви на 

насилие и на насилие, основано на пола.   

5. Изработена Програма за работа с гражданите. 

6. Изработени информационни материали – 10 постера и 500 броя /дипляни/брошури за 

медиацията, 500 химикалки,1 видеофилм и 10 плаката. Изработен 1 банер на проекта.   

7. Проведени поне 20 срещи за периода на проекта с граждани и поне 5 беседи и 

дискусии с по-широка аудитория.  

8. Проведени поне 5 медиации за периода на проекта, при заявка от граждани. 

9. Повишена ангажираност и информираност на гражданите за ползите от медиацията, 

както за тях, така и за благополучието на децата, съседите, съкварталците. 

10. Повишена мотивация на гражданите да продължат решаването на спорове чрез 

медиация. 

11. Обучени поне 6 служителя на район „Лозенец“ и експерти, работещи с общината, в 

сертифициращо обучение за медиатори и в координиране на работата на Приемната. 
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12. Осъществено сътрудничество и приемственост на работата на медиаторите 

доброволци и общинските служители.  

13. Изработен План за кампания и успешно проведена кампания за популяризиране на 

медиацията. 

14. Проведени събития за популяризиране на медиацията, организирани от НАМ в 

партньорство с район „Лозенец“ и с участието на членове на НАМ и техни партньори. 

15. Изпратени информационни съобщения до медиите. 

16. Проведени два онлайн семинара на тема медиацията като механизъм за превенция на 

конфликти и насилие в общността. 

17. Проведена конференция „Медиация в общностите“. Конференцията ще е форум за 

споделяне на натрупания опит и представяне на резултати. Ако епидемичната 

обстановка не позволява присъствие, конференцията ще се организира онлайн. 

Заложените цели и очакваните резултати са в съответствие с политиката на 

популяризиране на медиацията на Националната асоциация на медиаторите, която тя 

следва в цялостната си дейност като най-голямата организация на медиатори в България.  

Проектът е съществен принос към намаляване на агресията, конфликтите и формите на 

насилие, проявявани в общността  и в семейството. Развитието на културата на  мирно 

разрешаване на конфликти и постигане на споразумения в полза на всички 

заинтересовани страни  помага да се разгърне пълния  потенциал на хората в бизнеса, 

политиката и обществото в дългосрочен план. 

Срокът за изпълнение на проекта е 5 месеца (01.01.2022 - 31.05.2022 г.) 

Бенефициент: Национална асоциация на медиаторите 

Общата стойност на проекта: 13 350 лева, от които 

Финансиране от СО: 12 000 лева 

Собствено съфинансиране: 1 350 лева 

     


