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„Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България по Финансовия 
механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Фондация „Х&Д Джендър 

перспективи“ и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм 

на Европейското икономическо пространство и Оператора на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България.“ 
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Протокол от среща на ГСС 

 

Населено място: с. Динево, община Хасково      Дата: 16.12.2015 год. 

 

Дискутиран проблем/тема: Домашно насилие 

Описание на проблема: Хората не са запознати достатъчно с това какво значи домашно насилие, с какво се 

характеризира насилието и как да се справят с проблема, ако се наложи. 

Обсъждане и коментари в групата, идеи и предложения за справяне с проблема:  По време на срещата 

присъстваше Петя Петкова – представител на Фондация „Х&Д Джендър перспективи“, която обясни на хората за 

видовете насилие, както и че не е необходимо да се справят сами с този проблем. Службите, които огат да им 

помогнат са полицията, съда, дирекция „Социално подпомагане“ и фондацията, която предоставя безплатни 

консултации за жертви на домашно насилие. 

Взето общо решение за разрешаване на проблема/ планирани действия:  В случай на домашно насилие, 

членовете на ГСС да насочат пострадалото лице към Фондация „Х&Д Джендър перспективи“ или някоя от 

службите, работещи по проблема. 

Ангажирани лица: всички членове на ГСС 

Предприети действия:  участниците в групата разпространиха наученото за проблема „домашно насилие“ сред 

близки и познати и поеха ангажимента да насочват пострадалите лица при нужда. 

Постигнти резултати:  Информацията по темта достигна до участниците в ГСС и те се обединиха около идеята 

да я предадат на повече хора и да помогнат на жертите на домашно насилие. 

 

Дата: 29.12.2015 г.      Изготвил: Гинка Ангелова 
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