ПРЕССЪОБЩЕНИЕ
През месец септември се проведоха информационни срещи в изпъление на проект Проект
№ BG05SFOP001-3.003-0090, „Съдебната реформа под лупа II“ .
Проектът се реализира от “Център Динамика“ – Русе в партньорство с Клуб „Отворено
общество“- Русе и Районен съд – Русе с финансовата подкрепа на ОП „Добро управление“.
Основната му цел е да допринесе за използването на алтернативни методи за решаване на
правни спорове в работата на Районен съд – Русе и улесняване достъпа на гражданите до
предоставяне на правосъдие.
Във връзка с изпълнение на Дейност 3 „Създаване на он-лайн платформа за медиация към
Районен съд – Русе“ и Дейност 4 „Създаване на Център по медиация към Районен съд – Русе“.
се проведоха информационни срещи в Районен съд - Русе и Дирекция "Социално подпомагане"
- гр. Русе пред съдии, разглеждащи граждански дела и социални работници от Отдел "Закрила
на детето". Фокусът беше поставен върху използването на медиацията като алтернатива за
решаване на семейни спорове и беше обсъдено как родители в конфликт могат да се възползват
от услугите в Центъра по медиация като получат допълнителна информация за преодоляване
на различията и оказване на споделена грижа, отговаряща в най-висока степен на интереса на
детето.
Провежданите информационни сесии в Центъра по медиация биха намерили приложение по
споровете, разглеждани от съда от Семейния кодекс и биха канализирали усилията на
родителите да постигнат споразумение в хода на последващата медиация, като им дадат фокус
върху действителните нужди и най-добри интереси на техните деца. Страните ще получат
практически познания да полагат споделена грижа за детето, в името на най-добрите му
интереси. В рамките на проекта създаденият Център по медиация ще функционира безплатно.
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