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Протокол от среща на ГСС 

 

Населено място:  читалище „А. Лешников”, община Хасково    Дата: 26.11.2015година 

 

Дискутиран проблем/тема:  "Заедно в борбата срещу насилието" 

Описание на проблема: Домашното насилие е един от най-разпространените проблеми в 

обществото ни, а същевременно много хора не го разпознават, страхуват се да изразяват мнение 

по темата или да потърсят помощ. Насилието се среща при всички етноси и социално-

икономически слоеве на обществото. Жертва на насилие могат да бъдат както децата, така и 

техните родители, баби и дядовци. 

Обсъждане и коментари в групата, идеи и предложения за справяне с проблема: С дадените ни 

нагледни материали, диплянки и насоки от представителките на Фондация "Х&Д Джендър 

перспективи" обстойно, задълбочено, в детайли да се спрем и обсъдим този тежък, трудно 

решим проблем за домашното, а и другите видове насилие. В предварителната подготовка на 

наставниците на групата Мария Райчева и Руска Караджова личеше тяхната загриженост за това, 

че насилието е като ежедневие в много семейства. Г-жа Райчева подробно се спря на видовете 

насилие и как много често в редица семейства то остава незабелязано, защото мислим, че 

постъпката на насилника е нещо обикновено и не е нужно да й обръщаме внимание. Такива са 

случаите на ежедневните кавги и обиди, при които често жената е удряна и обиждана от 

насилника - съпруг. Много са случаите на затваряне на жената - жертва от съпруга - насилник за 

назидание, отнемане на личните финансови средства, създаване на впечатление, че тя не става 

за семейство, че е глупава и не може да се грижи за децата. Г-жа Караджова наблегна на това, че 

домашното насилие е болезнен проблем, с който се сблъскват много семейства и възрастни.  

Насилието нарушава основни човешки права, правото на личен живот, достоинство и свободен 

избор - подчертаха в своите изказвания и двете наставнички на групата. 

Г-жа Караджова сподели, че макар в началото някои прояви на домашно насилие да са съвсем 

невидими, те довеждат до дълбоки, трайни последици както за самата жертва, така и за нейните 

близки, за децата. Това тя подкрепи с примери от собствените си наблюдения, където майката- 

работничка,  страда от  насилието на сина си- безработен, но алкохолик, който изпива оскъдните 

средства, с които разполагат. Със съдействието на органите на  МВР синът е изпратен на лечение. 
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 Ниските пенсии също са сериозен проблем за голяма част от пенсионерите и водят до насилие, 

тъй като възрастните  са в тежест на младите. Често това също води до насилие и раздори в 

семейството. Вече споменахме огромната помощ, която ни оказва по този изключително тежък 

проблем за насилието Фондация "Х&Д Джендър перспективи" със своите съвети, как да 

реагираме, в случай че ние или наши близки имаме нужда от помощ при насилие.  

Фактът, че вече в много градове има подадени жалби от жертви на насилие показва, че работата 

по проблемите с видовете насилие, вече дава резултат... Това показва статистиката, с която ни 

запозна г- жа Караджова.Всички участници в групата взеха отношение и по въпроса за насилието 

над деца и възрастни. 

Господинка Тодорова засегна един важен извод, че градове като Смолян, където живеят основно 

българомохамедани, нямат подадени жалби за упражнено насилие както и изпратени възрастни 

хора в старчески домове, защото религията, която е един сериозен фактор за добрия морал и 

възпитаване на добродетели у хората, при турското и българомохамеданското население е 

много по- силно застъпена. 

Янка Гочева сподели за много реклами по телевизията, в които младите са неприлично облечени 

и служат като лош пример на децата, които ги гледат.  

Г-жа Райчева засегна и влиянието на компютърните игри, където основни  са  играта с оръжие и 

убийствата. Истина е и това, че вместо да купуваме на деца и внуци книги, за да четат, малките, 

още от най-ранна възраст,  играят с ножове, пистолети и други оръжия.  

Иванка Христова се спря на реклами, излъчвани  по телевизията, които рекламират насилие и че 

побеждава не добрият, а силният, употребил насилие.  

Кера Петрова обобщи, че насилие има навсякъде, като причина за това са както  ниските заплати 

и пенсии, така и  голямата безработица. Това води до злоба, завист, омраза, желание за мъст, т.е. 

до насилие в най- различни форми. 

Тонка Еробалиева се спря на семейството и училището и ролята им  за разрешаване на проблема 

с насилието. 

Взето общо решение за разрешаване на проблема/ планирани действия: Всички участници 

разбират колко труден за решаване е въпросът с насилието и колко фактори влияят за появата и 

решаването му. Изключително отговорни сме ние като родители, училището и всички държавни 

инситуции, които имат отношение по проблема. Доволни сме, че има вече Закон против 

домашното насилие, има организации като Фондация "Х&Д Джендър перспективи" и всички ние 
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трябва да се обръщаме към тях при нужда, както и да насочваме наши близки, станали жертви на 

насилие.   

Ангажирани лица: Мария Райчева, Руска Караджова, Господинка Тодорова, Кера Петрова 

Предприети действия: Много подробна, добра предварителна подготовка по темата не само от 

наставниците, но и от всички участници. Осигурени и поставени на видни места подходящи 

нагледни материали.  

Постигнти резултати:  Единодушно е решението ни да не подминаваме и най- дребния и 

незначителен случай на домашно насилие както към нас, така и към нашите близки .  При нужда 

вече знаем към кои институции да се обърнем за помощ и съдействие. 

 

Дата: 30.11.2015 година 

Изготвили: Мария Райчева и Руска Караджова 
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