З
Задание за изработ
тка на про
оектно гр
рафично лого
л
и идеентичнос
ст
т „„Проти
иводейств
вие на зло
оупотреби
ите в иметто на чест
тта в
Проект
социален
н и правен аспект““
Име н
на проект
та на англ
лийски еззик: Sociaal and Lega
al Action tto Combatt Honor
Related
d Abuse (H
HRA Projec
ct)
Водещ
щ партньо
ор: Центъ
ър за раззвитие наа устойчиви общноости (България)/
Center for Sustain
nable Comm
munities D
Development (Bulgariia)
П
Партньор
ри:
KUN Centre for Equality
E
and
d Diversityy – Norwayy
Асоциаация за жеените адво
окати – Бъл
лгария / Women
W
Law
wyers Assoociation
Цели н
на проект
та: В законодателсттвото липссват дефин
ниция на злоупотрееба или
насили
ие в иметто на чест
тта и сисстема за събиране
с
на данни
и и резулт
татът е
безнак
казаност наа извърши
ителите и неадекваттна защита
а на жертввите. Форм
мите на
злоупо
отреба са ранни/ур
редени/наасилствени
и бракове, заливаане с киселина,
убийсттва заради зестра, геенитално о
осакатяван
не и пр.
Проблеемът се раазпознава частично само сред
д някои ром
мски общн
ности, най
й‐вече в
частта ранни бр
ракове, ко
оито водяят до ран
нна бреме
енност, поолово преедавани
болестти, отпадаане от училище
у
и послед
дваща тра
айна марргинализац
ция. С
ти в страаната се разпростр
р
аняват и другите форми,
навлиззането на имигрант
но не ссе разпозн
нават от професион
п
нално заин
нтересован
ните групи
и. Тези фо
орми са
много по‐тежки
и, защото се насър
рчават от семейств
вото и оббщността, като в
планир
рането на насилието
о участватт и жените. Правнат
та и социаална прак
ктика за
ефекти
ивна защитта и целев
ва намеса е недостаттъчна.
В рамки
ите на про
оекта: ще бъде извърш
шено национално пре
едставителлно изслед
дване на
проблем
ма, в параалел с поло
ожението и добрите практики в Норвеги
ия; израбо
отване и
изпращ
щане на пуубличните институци
ии на Преепоръки за
а промени
и в полити
иките и
законод
дателството
о за ефекти
ивно предо
отвратяванее и решаван
не на такивва случаи; ще бъде
организзирана засстъпническ
ка кампани
ия; ще се разработят
р
обучителн
ни материа
али, 20‐
минутен филм с реални исто
ории и шир
рока комуни
икационна кампания..

Целеви групи:
Основн
ни целеви групи: Пу
ублични и
институции
и
Крайни
и ползваттели: Бежаанци и ми
игранти; широка обществено
о
ост, вкл. местни
общности в Софи
ия, Смолян, Търгови
ище, Плев
вен, Разлогг и Враца

Изисквания: Логото
Л
тр
рябва да внушава доверие, лесно и недвусм
мислено
разпознаване наа национал
лно и меж
ждународн
но ниво (д
да не съдъ
ържа елем
менти с
дискри
иминацион
нен харак
ктер спрям
мо предсттавители на
н етничеески общн
ности в
Норвеггия и Бъл
лгария, в т.ч.
т ромскка, турска,, еврейска
а, арменскка, алтерн
нативни
религи
иозни общ
щности).
Предло
оженията,, които оч
чакваме тр
рябва да бъдат
б
граф
фични в pd
df формат
т, и във
форматт подходящ
щ за печат
т на различ
чни медии
и /винил, хартия/.
х
Ще оч
чакваме визуализац
ция на ввключванее на лого
ото в слеедните рек
кламни
носитеели, които ще бъдат произвед ени в рамк
ките на пр
роекта:
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

Б
Бланка наа български и англий
йски език
P
PPT темпл
лейт за преезентацияя
Б
Банер (печ
чат върху винил)
В
Вариант на
н лого за заглавна
з
сстраница на
н уебсайт
т, и FB груп
па
В
Вариант, подходящ
п
за включ
чване във финални надписи н
на докумеентален
ф
филм
К
Комплекти промо материали
м
– папка, химикал
х
и тефтер
2 типа бро
ошури – формат
ф
А5 (заглавна и вътреш
шна страни
ици) – вари
иант на
б
български
и и англий
йски език
Н
Наръчник
к – формаат А4 (загглавна и вътрешна
а страници
и) – вари
иант на
б
български
и и англий
йски език

Логото
о и реклам
мните материали тр
рябва да бъдат
б
съоб
бразени с Изисквания на
Фонд А
Активни граждан
ни Българи
ия (Active
e Citizens Fund) за осигуряв
ване на
публич
чност и визуализзация на финансо
овата по
омощ за изпълнен
ние на
проект
т ‐ https://www.activ
vecitizensffund.bg/pu
ublic/portfo
olios/view..cfm?id=48
8
Краен срок за подаване
п
на
н предло
оженията
а: 14 ноемв
ври 2019 гоодина
Бюдже
ет: до 2 90
00 лева, в т.ч.
т ДДС.
Начин
н на плащ
щане: едн
нократно след подп
писване на
н приемоо ‐ предав
вателен
проток
кол за при
иети и одо
обрени ко
омуникаци
ионни пре
едложенияя; по банк
ков път
срещу фактура
За кон
нтакт :
Нанси Борисова – Координ
натор ком
муникации
и – 0878 399434;
office@
@cscd‐bg.orrg; gpf.bulg
garia@gmaail.com
Диана Георгиеваа – Менидж
жър проеккт – 0888 927578;
9

office@
@cscd‐bg.orrg; gpf.bulg
garia@gmaail.com

